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 خلص امل
يتٜماول اًمبحث ُمٗمٝمقم اًمٕمرضة إظمػمة وأمهٞمتٝما وسمٞمان دًٓمتٝما وُمـ طمرضها ُمـ 

اًمّمحاسمة اًمٙمرام، وسمٕمض اعمسائؾ اعمتٕمٚم٘مة سمذًمؽ، وقمالىمتٝما سمإطمرف اًمسبٕمة، وهؾ 

يماٟمت قمغم طمرف أم قمغم ؾمبٕمة أطمرف، وأصمرها ذم مجع اًم٘مرآن، وذم اًم٘مراءات، 

 واعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة.

 : اخلٓمة اًمتاًمٞمةوىمد ضمٕمٚمت اًمبحث قمغم 

 .وشمِمتٛمؾ قمغم أمهٞمة اًمبحث، وأهداومف، وظمٓمتف، واًمدراؾمات اًمساسم٘مة :المقدمة
ذم يمؾ قمام، وُمدارؾمتف ًمف،  ×وحتدصمت ومٞمف قمـ ُمٕمارضة ضمؼميؾ ًمٚمٜمبل  التمهيد:

 ًمٓمري٘مة اعمٕمارضة ذم شمٕمٚمٞمٛمف وإىمرائف ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ. ×واشمباع اًمٜمبل 

ٕظمػمة، وأمهٞمتٝما، سمثبقت اًمٜمسخ حتدصمت ومٞمف قمـ ُمٗمٝمقم اًمٕمرضة ا الفصل األول:

ومٞمٝما عما يمان ُم٠مذوٟمًا ذم اًم٘مراءة سمف، وإىمرارها ًمٚمٛمتٕمبد سمف، وإـمالىمٝما عمرطمٚمة ُمـ ُمراطمؾ 

اًمِمذوذ ًمٚم٘مراءات، صمؿ أوردت أدًمة صمبقهتا، ودًٓمتٝما، وحتدصمت قمـ اًمذيـ طمرضوها 

وُما شمرشمب قمغم ذًمؽ احلْمقر، صمؿ أوضحت اًمٕمالىمة سملم اًمٕمرضة إظمػمة وإطمرف 

 بٕمة، وهؾ يماٟمت قمغم طمرف واطمد أم قمغم ؾمبٕمة أطمرف؟.اًمس

حتدث ومٞمف قمـ آصمار اًمٕمرضة إظمػمة ذم مجع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وذم  الفصل الثاني:

 اًم٘مراءات، واعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة.

 :صمؿ اخلامتة وظمٚمّمت ومٞمٝما إمم ٟمتائج ُمـ أمهٝما

خ أن اًمٕمرضة إظمػمة اقمتٛمدت اعم٘مروء اعمتٕمبد سمف، واًمذي ًمـ يٓمرأ قمٚمٞمف ٟمس -1

   .أو شمبديؾ

أن اًمٕمرضة إظمػمة يماٟمت أؾماؾمًا وىماقمدة سمارزة وحمقرًا رئٞمسًا ذم آًمٞمة مجع  -2

اًمٜماس هق ُما يقاومؼ اًمٕمرضة إظمػمة، وان   اًم٘مرآن، وأن اًمذي مجع قمٚمٞمف قمثامن

 اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة يمتبت قمغم اعمست٘مر ُمـ ذًمؽ.

 واحلٛمد هلل رب اًمٕماعملم.
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 املقدمة

واًمتدسمػم، اًمقاطمد ذم احلٙمؿ واًمت٘مدير، اعمٚمؽ اًمذي ًمٞمس  احلٛمد هلل اعمٜمٗمرد سماخلٚمؼ

 يمٛمثٚمف رء وهق اًمسٛمٞمع اًمبّمػم، اعمت٘مّدس ذم يماَمل وْصِٗمف قمـ اًمِمبٞمف واًمٜمٔمػم.

وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل ىمٞمقم اًمسٛمقات وإرضلم، اًمذي ٓ ومقز إٓ ذم ـماقمتف، 

مم رمحتف، وٓ طمٞماة إٓ ذم وٓ قِمّز إٓ ذم اًمتذًمؾ ًمٕمٔمٛمتف، وٓ هِمٜمك إٓ ذم آومت٘مار إ

 رضاه، وٓ أٟمس إٓ ذم ىمرسمف.

وأؿمٝمد أن ٟمبٞمٜما حمٛمدًا قمبده ورؾمقًمف اعمبٕمقث رمحة ًمٚمٕماعملم، وطمجة قمغم اًمٕمباد 

أمجٕملم، سمٚمغ اًمرؾماًمة وأدى إُماٟمة، وٟمّمح إُمة، وضماهد ذم اهلل طمؼ ضمٝماده، طمتك 

ًمٓمٞمبلم اًمٓماهريـ، أشماه اًمٞم٘ملم، ومّمٚمقات اهلل وؾمالُمف قمٚمٞمف، وقمغم آًمف وأصحاسمف ا

 وأزواضمف أُمٝمات اعم١مُمٜملم، وُمـ ؾمار قمغم هنجٝمؿ، واىمتٗمك أصمرهؿ إمم يقم اًمديـ.

 أُما سمٕمد:

ومت ذم شمٕمّٚمٛمف  وم٢من يمتاب اهلل هق ظمػُم ُما قمّٛمرت سمف إوىمات، وأومْمؾ ُما ُسِ

 وشمٕمِٚمٞمٛمف اهِلَٛمؿ اًمٕمقازم، واعُمَٝمج اًمٖمقازم.

ًم٘مٚمقب، وؾمٕمادة اًمٜمٗمقس، ومٝمق احلبؾ اعمتلم، واًمٍماط اعمست٘مٞمؿ، ومٞمف طمٞماة ا

 إظمالق، ومٝمق يمتاب اهلداية واًمّمالح، واًمتقومٞمؼ واًمٗمالح، ىمال ؾمبحاٟمف: وهتذيب
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ﴿

 .[9]اإلرساء: ﴾ڦ

وإّن ُِمـ اعمٕمٚمقم أن اًمٕمٚمقم ًمٞمٕمٚمق ؿم٠مهنا، ويسٛمق ىمدرها، يمٚمام يماٟمت ُمـ يمتاب اهلل 

وُمـ شمٚمؽ اًمٕمٚمقم اًمتل ٟماًمت ذف اًمتٕمٚمؼ سمٙمتاب اهلل  أىمرب، وسماًمّمٚمة سمف أقمٚمؼ،

 قمٚمؿ اًم٘مراءات.

ومٕمٚمؿ اًم٘مراءات ُِمـ اًمٕمٚمقم اًمٕمٔمٞمٛمة وإصٞمٚمة، ومٝمق ُمـ أضمؾ اًمٕمٚمقم ىمدرا، 

وأقمالها ُمٜمزًمة، وٓ يٙماد يقضمد قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم اًمنمقمٞمة وٓ اًمٕمرسمٞمة إٓ ويٕمتؼم هذا 

 اًمٕمٚمؿ راومدًا ُمـ رواومده، ويٜمبققمًا ُمـ يٜماسمٞمٕمف.
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 ُمـ اعمسائؾ اعمتّمٚمة هبذا اًمٕمٚمؿ، وهلا أصمر ومٞمف ُما يتٕمٚمؼ سماًمٕمرضة إظمػمة.وإن 

 .شداللتها وأثرها العرضة األخيرة» :سمٕمٜمقانوم٠مطمببت أن أؿمارك هبذا اًمبحث 
ويتٜماول اًمبحث ُمٗمٝمقم اعمٕمارضة واًمٕمرضة إظمػمة وأمهٞمتٝما، وأدًمة صمبقهتا، 

اًمسبٕمة، وأصمرها ذم مجع اًم٘مرآن  ودًٓمتٝما، وُمسائٚمٝما اعمتٕمٚم٘مة هبا، وقمالىمتٝما سمإطمرف

 سمٛمرطمٚمتٞمف اًمبٙمري واًمٕمثامين، واًم٘مراءات، واعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة.

 :أهمية البحث
 أٟمف ُمتٕمٚمؼ سمٙمتاب اهلل دؾمتقر إُمة وؾمبٞمؾ هدايتٝما وؾمٗمٞمٜمة ٟمجاهتا. -1

 أٟمف ُمتٕمٚمؼ سمٕمٚمؿ اًم٘مراءات أضمؾ اًمٕمٚمقم ىمدرا وأرومٕمٝما ُمٜمزًمة. -2

ذا اعمقضقع سمبحث ُمست٘مؾ شمٜماول مل أر أطمدًا ممـ يمتب ذم اًم٘مراءات أومرد ه -3

 ومٞمف مجٞمع ُمسائٚمف وآصماره.

 هدف البحث: 
 حترير ُمٗمٝمقم اعمٕمارضة واعمدارؾمة. -1

 إسمراز أصمر اعمٕمارضة ذم إىمراء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وشمٚم٘مٞمف. -2

ـ طمرضوها وُمسائؾ شمتٕمٚمؼ سمذًمؽ.  -3  إسمراز أمهٞمة اًمٕمرضة إظمػمة، وُمٜمزًمتٝما، واًمذي

بٕمة، وهؾ يماٟمت قمغم طمرف إفمٝمار أصمر اًمٕمرضة إظمػمة ذم إطمرف اًمس -4

 واطمد أم قمغم ؾمبٕمة أطمرف؟.

 إفمٝمار أصمر اًمٕمرضة إظمػمة ذم مجع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، سمٛمرطمٚمتٞمف: )اًمبٙمري واًمٕمثامين(. -5

 إفمٝمار أصمر اًمٕمرضة إظمػمة ذم اًم٘مراءات. -6

 إفمٝمار أصمر اًمٕمرضة إظمػمة ذم اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة. -7

 ؾمقف شمٙمقن قمغم اًمٜمحق اًمتازم::  خطة البحث

 وشمِمتٛمؾ قمغم أمهٞمة اًمبحث، وأهداومف، وظمٓمتف، واًمدراؾمات اًمساسم٘مة. : المقدمة -

 اعمٕمارضة ُمٗمٝمقُمٝما وأصمرها ذم شمٚم٘مل اًم٘مرآن. : التمهيد -

 : سائؾوومٞمف صمالث ُم 
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 : ُمٗمٝمقم اعمٕمارضة واعمدارؾمة. أوال

 إىمراء اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سمٓمري٘مة اعمٕمارضة. ثانيا:

  رُمْمان.سماًم٘مرآن اًمٙمريؿ ذم× اًمٜمبل  : ُمٕمارضة ضمؼميؾ ثالثا

 أهميتها، وأدلة ثبوتها، وداللتهاالفصل األول: العرضة األخيرة مفهومها، و 
 وومٞمف أرسمٕمة ُمباطمث:

 .ُمٗمٝمقم اًمٕمرضة إظمػمة وأمهٞمتٝما المبحث األول:

 )صمبقت اًمٜمسخ ومٞمٝما، شم٠ميمٞمدها ًمٚمٛمحٗمقظ اعمتٕمبد سمف، ُمرطمٚمة ُمـ ُمراطمؾ اًمِمذوذ(

 .أدًمة صمبقهتا، ودًٓمتٝما: المبحث الثاني

 اًمذيـ طمرضوها، وُمسائؾ ُمتٕمٚم٘مة سمذًمؽ. الثالث:المبحث 

اًمٕمرضة إظمػمة وإطمرف اًمسبٕمة، وهؾ يماٟمت قمغم طمرف  المبحث الرابع:

 واطمد أم قمغم ؾمبٕمة أطمرف؟.

 الثاني: العرضة األخيرة وآثارها الفصل
 وومٞمف صمالصمة ُمباطمث:

 اًمٕمرضة إظمػمة وأصمرها ذم مجع اًم٘مرآن، وومٞمف ُمٓمٚمبان: المبحث األول:

 اًمٕمرضة إظمػمة واجلٛمع اًمبٙمري. ألول:المطلب ا

 اًمٕمرضة إظمػمة واجلٛمع اًمٕمثامين. المطلب الثاني:

 .اًمٕمرضة إظمػمة وأصمرها ذم اًم٘مراءات المبحث الثاني:

 اًمٕمرضة إظمػمة وأصمرها ذم اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة. المبحث الثالث:

 وشمِمتٛمؾ قمغم أهؿ اًمٜمتائج واًمتقصٞمات.  الخاتمة

 ثم الفهارس والمراجع.
 :الدراسات السابقة

اًمٕمرضة إظمػمة سمبحث ُمست٘مٍؾ  ل اًمبحث واًمتتبع مل أر أطمدًا ظمّص ُمـ ظمال

 ٟماىمش ومٞمف أمهٞمتٝما وأصمرها واعمسائؾ اعمتٕمٚم٘مة هبا.
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إٓ ُما يمان ُِمـ شمٓمرق هلا سمحديث ُمبثقث ذم يمتب قمٚمقم اًم٘مرآن، ويمتب قمٚمقم 

ًا، ويمالُمًا اًم٘مراءات، أو ُما يمان ُمـ شمٕمرض هلا سمحديث خمتٍم ؿمٛمؾ شمٕمريٗمًا ُمقضمز

 حمّمقرًا ذم ورىمات ُمٕمدودة، وممـ ومٕمؾ ذًمؽ ُمـ يكم:

طمسـ ضٞماء  :ًمٚمديمتقر: (إطمرف اًمسبٕمة وُمٜمزًمتٝما ُمـ اًم٘مراءات)يمتاب  -1

حتدث طمديثًا  ششم٠مصمر مجع اًم٘مرآن سماًمٕمرضة إظمػمةهؾ »ظمّمٝما سمٕمٜمقان: اًمديـ قمؽم، 

 سمٕمض أصمار. ُمقضمزًا سمٜم٘مؾ

ًمٗمْمؾ طمسـ قمباس، ظمّمٝما ، (ااًم٘مراءات اًم٘مرآٟمٞمة وُما يتٕمٚمؼ هب)يمتاب  -2

حتدث ومٞمٝما طمديثًا قماُمًا شمٓمرق ومٞمف إمم  شاًمٕمرضة إظمػمة وُما ىمٞمؾ ومٞمٝما»سمٕمٜمقان: 

 وضمقد اًمٜمسخ ذم اًمٕمرضة إظمػمة، وقمـ مجع اًم٘مرآن، وقمـ اظمتٞمار اًمسبٕمة.

، رؾماًمة (يثمجع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ اًمٕمٍم اًمٜمبقي إمم اًمٕمٍم احلد) -3

قمل أسمق زيد، ظمّمٝما ًمٚمديمتقر: حمٛمد ذ ،ُماضمستػم ذم يمٚمٞمة اًمنميٕمة، ضماُمٕمة اًمٙمقيت

، وهق أومْمؾ َُمـ يمتب قمغم اظمتّماره، شمٓمرق ومٞمف شاًمٕمرضة إظمػمة»سمبحث سمٕمٜمقان: 

 ًمبٕمض ُمباطمثٝما، وأورد سمٕمض أصمار اعمتٕمٚم٘مة هبا، وحتدث قمٜمٝما سم٢مجياز واظمتّمار.

وإن يمٜمت ذم سمحثل هذا أًمت٘مل ُمٕمف ذم سمٕمض ُمسٛمٞمات ُمباطمث سمحثف إٓ أن هٜماك 

 عمْمٛمقن، واًمٜمافمر سم٢مٟمّماف يدرك ذًمؽ قمٜمد اعم٘مارٟمة.اظمتالف  ذم ا

 ومتٞمز اًمبحث هٜما وزاد سمٕمض اعمباطمث إظمرى اعمتٕمٚم٘مة سماًمٕمرضة إظمػمة.
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 التنهيد
 : : مفهوم المعارضة والمدارسة أوالً 

ومالن »ل: ىَماسَمٚمُف، ي٘مااعمَٕمارضة ًمٖمة: ُمـ اعمٗماقمٚمة، قمارض اًمٌمء سماًمٌمء ُمٕمارضًة: 

 شيٕمارضٜمل أي: يباريٜمل
(1)

. 

َأي َدَرؾْمُتٝما، وَأصؾ  داَرؾْمُت اًمُٙمتَب وشَمداَرؾْمُتٝما،و ُمـ اعمٗماقمٚمة، واعمدارؾمة:

راؾَمِة اًمرياضة  .(2)والت ََّعهُُّد للشيء اًمدِّ
َراؾَمُة: اًمِ٘مَراَءُة ، واعمَ٘ماَرأة واعُمَداَرؾَمُة واًمدِّ
(3)

﴾َولِيَ ُقوُلوا َداَرْستَ ﴿، وُمٜمف ىمقًمف شمٕمامم
(4) 

ه اسمـ قمباس َ  ىَمَرْأَت قمغم اًمٞمٝمقد،»:  سم٘مقًمفذم ىمراءة اسمـ يمثػم وأيب قمٛمرو، وومَّسر
 شوىَمَرُؤوا قمٚمٞمَؽ 

(5)
. 

هق شمالوة اًم٘مرآن قمغم ؿمٞمخ، وهق أطمد أٟمقاع  »واًمَٕمرض ذم اصٓمالح اًم٘مراء: 

 شقمغم اعمِمايخ اًمتحّٛمؾ وإظمذ
(6)

. 

ـِ قمباس صمالَث »وُمٜمف ىمقل جماهد:  شقَمْرَضاٍت قمرضُت اًم٘مرآَن قمغم اسم
 (7)

. 

طمدصمٜمل محزة اًمزيات أن ؾمٗمٞمان اًمثقري قمرض »وُمٜمف ىمقل ظمٚمػ سمـ متٞمؿ ي٘مقل: 

شقمٚمٞمف اًم٘مرآن أرسمع قمرضات
 (8)

. 

                                           
 .11/111: (قمرض)اٟمٔمر: ًمسان اًمٕمرب، ُمادة: ( 1)

 .5/244: (درس)اٟمٔمر: ًمسان اًمٕمرب، ُمادة: ( 2)

 .16/69اٟمٔمر: شماج اًمٕمروس ًمٚمزسمٞمدي: ( 3)

 .115ؾمقرة إٟمٕمام، أية: ( 4)

 .13/111، وشمٗمسػم اًمرازي، ُمٗماشمٞمح اًمٖمٞمب: 1/349٘مرآن ًمٚمٗمراء: اٟمٔمر: ُمٕماين اًم( 5)

 .192، وُمٕمجؿ قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمجرُمل: ص 75ص اٟمٔمر: ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمحات ذم قمٚمٛمل اًمتجقيد واًم٘مراءات: ( 6)

، 11/559: (ذم درس اًم٘مرآن وقمرضف)ّمٜمٗمف، يمتاب: ومْمائؾ اًم٘مرآن، سماب: أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمبة ذم ُم( 7)

ـ ؾمالم ذم ومْمائؾ اًم٘مرآن: ص 2/317وصححف وواوم٘مف اًمذهبل:  واحلايمؿ ذم اعمستدرك  .359، واًم٘ماؾمؿ سم

وظمٚمػ سمـ متٞمؿ سمـ أيب قمتاب، أسمق ، 75أظمرضمف اسمـ جماهد ذم يمتاب اًمسبٕمة ُمـ ـمريؼ اسمـ أيب اًمدٟمٞما: ص ( 8)

 .225/ 1قمبد اًمرمحـ، اًمٙمقذم، صدوق، قماسمد، ُمات ؾمٜمة ؾمت وُمائتلم. شم٘مريب اًمتٝمذيب 
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يمؾ  ×اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ًمٚمٜمبل  : هل ُمدارؾمة ضمؼميؾ  واعمٕمارضة اصٓمالطماً 

قمام ذم رُمْمان
(1)

. 

ارة ي٘مرأ واعمٕمارضة ُمٗماقمٚمة ُمـ اجلاٟمبلم يم٠من يماًل ُمٜمٝمام يمان شم»ي٘مقل اسمـ طمجر: 

شوأظمر يستٛمع ىمقًمف
 (2)

. 

أي: يَمان ُيَداِرؾُمف مجٞمَع ُما »يمان ُيَٕماِرُضف اًمُ٘مرآن: »ىمقًمف: وي٘مقل اسمـ إصمػم قمـ 

قماَرْضُت اًمِٙمَتاَب سماًمٙمتاب، أي: »اعُمَٕماَرضة: اعُم٘ماسمٚمة، وُمٜمف:  َٟمَزل ُمـ اًم٘مرآن ُمـ

شىَماسَمْٚمتف سمف
 (3)

. 

ًم٘مرآن يمؾ ؾمٜمة: ُم٘ماسمٚمتف قمغم ُما أوطماه واعمراد ُمـ ُمٕمارضتف ًمف سما»وي٘مقل اسمـ يمثػم: 

شإًمٞمف قمـ اهلل شمٕمامم، ًمٞمب٘مك ُما سم٘مل، ويذهب ُما ٟمسخ شمقيمٞمًدا، أو اؾمتثباشًما وطمٗمًٔما
(4)

. 

 :ء القرآن الكريم بطريقة المعارضة: إقرا ثانياً 
يمان اعمٕمقل قمٚمٞمف ذم طمٗمظ اًم٘مرآن وشمٕمٚمؿ ىمراءاشمف هق اًمتٚم٘مل واعمِماومٝمة ُمـ أومقاه 

 دارؾمة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ ـمريؼ اًمسامع واًمٕمرض.اعمِمايخ واعم٘مرئلم، وُم

واًمسامع واًمٕمرض ذم شمٚم٘مل اًم٘مرآن وإىمرائف وُمدارؾمتف هل اعمٜمٝمجٞمة اًمتل ضمرت 

يئ  جب  حب   ﴿ة أؿمار إًمٞمٝما ىمقًمف شمٕمامم: ـري٘مة رسماٟمٞمـؾ هل ـمـ، سم راءـادة اًم٘مـقمٚمٞمٝما قم

ستٛمع، وشمٙمٗمؾ ، وم٠مُمر اهلل ٟمبٞمف إذا ضماءه اعمٚمؽ سماًمقطمل أن ي [18]اًم٘مٞماُمة: ﴾مب       خب

 اهلل ًمف أن جيٛمٕمف ذم صدره.

أٟمف يمان حيرك سمف ؿمٗمتٞمف ظمِمٞمة أن يٜمسك أوًمف ىمبؾ أن ×  وىمد يمان ُمـ طمرصف

ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی  جئ   ﴿يٗمرغ ُمـ آظمره، ومجاء اًمتقضمٞمف اإلهلل سم٘مقًمف: 

 .[17-16]اًم٘مٞماُمة: ﴾حئ   مئ  ىئ  
                                           

 .1/45، واًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم ٓسمـ اجلزري: 35ًمقضمٞمز ٕيب ؿماُمة: ص اٟمٔمر: اعمرؿمد ا( 1)

 .9/44ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري: ( 2)

 .3/439اًمٜمٝماية ذم همريب احلديث: ( 3)

 .1/51شمٗمسػم اسمـ يمثػم: ( 4)
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 يؾ ؿمدة، ويمان حيرك سمف قل اهلل يٕماًمج ُمـ اًمتٜمزــــيمان رؾم»: ي٘مقل اسمـ قمباس 

ېئ   ىئ  ىئ  ىئ   ﴿ ًمساٟمف وؿمٗمتٞمف خماومة أن يتٗمٚمت ُمٜمف يريد أن حيٗمٔمف، وم٠مٟمزل اهلل:

ىمال: ي٘مقل: إن قمٚمٞمٜما أن ٟمجٛمٕمف ذم ،  ﴾ی     ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئ  

وماؾمتٛمع : ﴾حب  خب     ﴿، ي٘مقل: وم٢مذا أٟمزًمٜماه قمٚمٞمؽ ﴾يئ  جب  ﴿ صدرك، صمؿ شم٘مرؤه:

شًمف وأٟمّمت
 (1)

. 

٘مك اًم٘مرآن ؾمامقمًا وقمرضًا، وًمذًمؽ طمرص قمغم إىمراء صحاسمتف شمٚم×  واًمٜمبل

 ا شمٚم٘ماه.ـ، وأن يتٚم٘مقه وىمراءاشمف يمٛم ؾ ـريــ ضمبـا ُمـاهـٚم٘مـل شمـري٘مة اًمتـرآن سماًمٓمـوشمٚم٘مٞمٜمٝمؿ اًم٘م

يٕمّٚمُٛمٜما اًمتِمّٝمد يمام ُيٕمٚمِّٛمٜما  × يمان رؾمقل اهلل»أٟمف ىمال:  ومٕمـ اسمـ قمباس 

شاًمسقرة ُمـ اًم٘مرآن
 (2)

. 

سمٕمض أصحاسمف واؾمتٛمع ًمبٕمْمٝمؿ، وطمث قمغم اًمٕمرض قمغم وصمبت أٟمف ىمرأ قمغم  

ىمال:  يمام ذم طمديث أٟمس سمـ ُماًمؽ  سمٕمْمٝمؿ، ومٕمرض اًم٘مرآن قمغم أيّب سمـ يمٕمب 

ىمال أيّب: آهلل ؾماّمين ًمؽ؟ إن اهلل أُمرين أن أىمرأ قمٚمٞمؽ اًم٘مرآن، »ٕيب:  ×ىمال: اًمٜمبل 

ش، ومجٕمؾ أيّب يبٙملشاهلل ؾماّمك زم»ىمال: 
 (3)

 . 

إٟمام  × ك هذا احلديث قمٜمدٟما أن رؾمقل اهللُمٕمٜم»سمـ ؾمالم:  ًم٘ماؾمؿىمال أسمق قمبٞمد ا

أراد سمذًمؽ اًمٕمرِض قمغم أيّب أن يتٕمٚمؿ ُمٜمف اًم٘مراءة ويتثبت ومٞمٝما، وًمٞمٙمقن قمرُض 

 شُمٜمف ؿمٞمئًا سمذًمؽ اًمٕمرض × ة، وًمٞمس هذا قمغم أن يستذيمر اًمٜمبلاًم٘مرآن ؾمٜم
(4)

. 

ٕمٚمؿ اىمتداء اعمتيمان اًم٘مراء ذم إُمر إول ي٘مرأ اعمٕمٚمؿ قمغم »ي٘مقل اًمسخاوي: 

، وم٢مٟمف يمان يتٚمق يمتاب اهلل قمز وضمؾ قمغم اًمٜماس يمام أُمره اهلل قمز وضمؾ، ×سمرؾمقل اهلل

شاًم٘مرآن ُمرشماًل جمقدًا يمام ٟمزل ×ومٕمٚمٛمٝمؿ 
(5)

. 

                                           
 .1/4أظمرضمف اًمبخاري، سمدء اًمقطمل، سماب: يمٞمػ يمان سمدء اًمقطمل: ( 1)

 . 2/13اب: اًمتِمٝمد ذم اًمّمالة: أظمرضمف ُمسٚمؿ، يمتاب اًمّمالة، سم( 2)

 .6/217:  ﴾ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې   ﴿ أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب اًمتٗمسػم، سماب: ىمقًمف شمٕمامم:( 3)

 .359ومْمائؾ اًم٘مرآن ٕيب قمبٞمد: ص ( 4)

 .2/446مجال اًم٘مراء ويمامل اإلىمراء ًمٚمسخاوي: ( 5)
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ـّ قمرض اًم٘مرآن قمغم طمٗمافمف اًمبارقملم ومٞمف، » : وي٘مقل اًمٜمقوي ىمرأ قمٚمٞمف ًمٞمُس

ـّ اًمتقاضع ذم أظمذ اإلٟمسان اًم٘مرآن وهمػم ه ُمـ اًمٕمٚمقم اعمجٞمديـ ٕدائف، وًمٞمُس

اًمنمقمٞمة ُمـ أهٚمٝما، وإن يماٟمقا دوٟمف ذم اًمٜمسب واًمديـ واًمٗمْمٞمٚمة واعمرشمبة واًمِمٝمرة 

شوهمػم ذًمؽ
(1)

. 

ذم هذا »: -قمغم أيّب  ×ُمبٞمٜمًا احلٙمٛمة ُمـ ىمراءة رؾمقل اهلل  -ىمال أسمق قمٛمرو اًمداين 

احلديث أيْمًا أصؾ يمبػم ذم وضمقب ُمٕمرومة دمقيد إًمٗماظ، ويمٞمٗمٞمة اًمٜمٓمؼ سماحلروف 

ئتٝما وصٞمٖمتٝما، وأن ذًمؽ ٓزم ًمٙمؾ ىمراء اًم٘مرآن أن يٓمٚمبقه ويتٕمٚمٛمقه، قمغم هٞم

ومٞمام أُمر سمف  ×وواضمب قمغم مجٞمع اعمتّمدريـ أن ي٠مظمذوه ويٕمّٚمٛمقه اىمتداء سمرؾمقل اهلل 

شواشمباقمًا ًمف قمغم ُما أيمده سمٗمٕمٚمف ًمٞمٙمقن ؾمٜمة يتبٕمٝما اًم٘مراء وي٘متدي هبا اًمٕمٚمامء
 (2)

. 

 ع ًم٘مراءة قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد ًم٘مراءة أصحاسمف، وم٘مد اؾمتٛم× واؾمتٛمع اًمٜمبل 

اىمرأ قمكّم، ىمٚمت: يا رؾمقل اهلل أىمرأ قمٚمٞمؽ وقمٚمٞمؽ »طملم أُمره أن ي٘مرأ قمٚمٞمف، ىمال ًمف: 

ڎ  ڈ    ﴿ ؾمقرة اًمٜمساء طمتك أشمٞمت إمم هذه أية: أٟمزل؟ ىمال: ٟمٕمؿ، وم٘مرأت

، ىمال: طمسبؽ أن، ﴾ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ   ڈ  ژ  ژ  

شوماًمتٗمت إًمٞمف وم٢مذا قمٞمٜماه شمذرومان
 (3)

. 

، ضماءت اإلؿمارة ذم ىمقل قمٛمر وذم ىمّمة هِمام سمـ طمٙمٞمؿ ُمع قمٛمر سمـ اخلٓماب 

وماؾمتٛمٕمت ًم٘مراءشمف »طمٞمث ىمال:  ×إمم اؾمتامقمف ًمٚم٘مراءات وـمري٘مة أدائٝما ُمـ اًمٜمبل 

 .ش ×وم٢مذا هق ي٘مرؤها قمغم طمروف يمثػمة مل ي٘مرئٜمٞمٝما رؾمقل اهلل 

  شأها يا هِماماىمر»ث ىمال: هلام وقمرضٝمام قمٚمٞمف طمٞم ×وضماء ومٞمف اؾمتامع اًمٜمبل 

شهٙمذا أٟمزًمت»وم٘مرأها، وم٘مال: 
(4)

. 

                                           
 .16/21ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ: ( 1)

، ود. 1/115:  ، وٟم٘مٚمف: اًمسخاوي ذم مجال اًم٘مراء81واًمتجقيد ًمٚمداين : ص اًمتحديد ذم ُمٕمرومة اإلشم٘مان ( 2)

 . 41ذم يمتاسمف اًمقضمٞمز ذم طمٙمؿ دمقيد اًمٙمتاب اًمٕمزيز: ص  ؾمٞمديحمٛمد 

 .6/57:  ﴾ ڑ ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ    ڑ ﴿ أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب اًمتٗمسػم، سماب: ىمقًمف شمٕمامم:( 3)

 .3/161: (اخلّمقم سمٕمْمٝمؿ ذم سمٕمضيمالم )ف اًمبخاري، يمتاب اخلّمقُمات، سماب: أظمرضم( 4)
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ذم اًمٕمرض واًمسامع قمغم اعم٘مرئلم اعمت٘مٜملم، طمٞمث وضّمف صحاسمتف  ×ورهمب اًمٜمبل 

ًمألظمذ ُمـ سمٕمْمٝمؿ ممـ أشم٘مـ اًم٘مراءة، وقُمِرف سمحسـ إداء، وممـ أظمذ اًم٘مراءة ُمٜمف 

ف إشم٘مان قُمرف ُمٜم عما ُمِماومٝمة، ومٞم٘مقل ُمِمجٕمًا قمغم اًم٘مراءة قمغم قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد 

ـ أم قمبد»اًمتالوة ومٞم٘مقل:  ـ رّسه أن ي٘مرأ اًم٘مرآن رـمباً يمام أٟمزل ومٚمٞم٘مرأه قمغم ىمراءة اسم شُم
 (1)

. 

، ×وذًمؽ أن اسمـ ُمسٕمقد ممـ شمٚم٘مك اًم٘مراءات قمرضًا وؾمامقمًا ُمِماومٝمة ُمـ اًمٜمبل 

ظمٓمبٜما قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد وم٘مال: »ًمؽ رواية ؿم٘مٞمؼ سمـ ؾمٚمٛمة إذ ي٘مقل: يدل قمغم ذ

سمْمٕمًا وؾمبٕملم ؾمقرة، واهلل ًم٘مد قَمِٚمؿ ×  ذم رؾمقل اهللواهلل ًم٘مد أظمذت ُمـ »

شأين ُمـ أقمٚمٛمٝمؿ سمٙمتاب اهلل، وُما أٟما سمخػمهؿ × أصحاب اًمٜمبل 
 (2)

. 

وأرؿمد إمم أظمذ اًم٘مرآن ُمـ أرسمٕمة ُمـ اًمّمحاسمة ٕهنؿ إيمثر أظمذًا وقمرضًا 

ومبدأ  -ظمذوا اًم٘مرآن ُمـ أرسمٕمة ُمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد »، وم٘مال: ×وؾمامقمًا ُمـ اًمٜمبل 

شطمذيٗمة وُمٕماذ سمـ ضمبؾ وأيبِّ سمـ يمٕمب وؾمامل ُمقمم َأيِب  -ف سم
 (3)

. 

ىمال اًمٕمٚمامء ؾمببف أن ه١مٓء أيمثر ضبٓمًا ًٕمٗمافمف، وأشم٘مـ ٕدائف، »ي٘مقل اًمٜمقوي: 

 ×وإن يمان همػمهؿ أوم٘مف ذم ُمٕماٟمٞمف ُمٜمٝمؿ، أو ٕن ه١مٓء إرسمٕمة شمٗمرهمقا ٕظمذه ُمٜمف 
ٕن ه١مٓء شمٗمرهمقا ًمئـ  ُمِماومٝمة، وهمػمهؿ اىمتٍموا قمغم أظمذ سمٕمْمٝمؿ ُمـ سمٕمض، أو

ُمـ شم٘مدم ه١مٓء  ×أراد اإلقمالم سمام يٙمقن سمٕمد ووماشمف  ×ي١مظمذ قمٜمٝمؿ، أو أٟمف 

شإرسمٕمة ومتٙمٜمٝمؿ، وأهنؿ أىمٕمد ُمـ همػمهؿ ذم ذًمؽ ومٚمٞم١مظمذ قمٜمٝمؿ
 (4)

. 

إن ـمري٘مة اًمٕمرض واًمسامع واًمتٚم٘مل واعمِماومٝمة أضحت ىماقمدة ُمـ اًم٘مقاقمد اًمتل 

ـ أٟمس سمـ ُماًمؽ ٘مد ٟم٘مؾ أسمق قمٛمرو اًمداين: قمحيتٙمؿ إًمٞمٝما ذم ىمبقل اًم٘مراءة وردها، وم

                                           
، وأظمرضمف 2/186، واسمـ ظمزيٛمة ذم صحٞمحف:  :1/25أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد، قمـ قمٛمر سمـ اخلٓماب ( 1)

 ش..أن ي٘مرأ اًم٘مرآن همْمًا يمام أٟمزل .ُمـ أطمب »، سمٚمٗمظ:  :1/97اسمـ ُماضمف ذم ؾمٜمٜمف، قمـ اسمـ ُمسٕمقد 

ح قمغم ذط اًمِمٞمخلم ومل خيرضماه، هذا طمٞمث صحٞم» ال:ـ، وىم3/359درك: ـٛمستـل اًمـايمؿ ومـحـواًم

 وواوم٘مف اًمذهبل.

 .6/229: ×أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب: مجع اًم٘مرآن، سماب اًم٘مراء ُمـ أصحاب اًمٜمبل( 2)

 .5/45أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب: ومْمائؾ اًمّمحاسمة، سماب ُمٜماىمب إٟمّمار: ( 3)

 .16/18ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ: ( 4)
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ومالن اسمـ  ×يماٟمقا خيتٚمٗمقن ذم أية، ومٞم٘مقًمقن أىمرأها رؾمقل اهلل »اًم٘مِمػمي أٟمف ىمال: 

ومالن، ومٕمسك أن يٙمقن قمغم رأس صمالث ًمٞماٍل ُمـ اعمديٜمة، ومػُمؾمؾ إًمٞمف ومٞمجاء سمف، ومٞم٘مال 

ش؟، ومٞم٘مقل: يمذا ويمذا، ومٞمٙمتب يمام ي٘مقل×ًمف: يمٞمػ أىمرأك رؾمقل اهلل 
(1)

. 

ومٝمذه اًمٓمري٘مة اًمٜمبقية ذم اًمتٚم٘مل ؾمٜمة ُمتبٕمة ذم شمٕمٚمٞمؿ يمتاب اهلل ذم اًمّمدر إول،  

 وضمرت قمٚمٞمٝما قمادة اًم٘مراء ُمـ سمٕمدهؿ.

 :بالقرآن الكريم × النبي  ثالثاً: معارضة جبريل
إن ؾمٜمة اإلىمراء واعمدارؾمة واعمٕمارضة ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ ؾمٜمة ذقمٝما اًمٚم٘ماء اعمبارك 

ل ، وم٘مد يمان أُملم اًمقطموأُملم اًمقطمل ضمؼميؾ  ×ٛمدًا اًمذي يمان جيٛمع ٟمبٞمٜما حم

يدارؾمف اًم٘مرآن، ومٙمان يٕمارضف يمؾ ؾمٜمة ذم ؿمٝمر رُمْمان سمام  --ضمؼميؾ اعمٕمٚمِّؿ 

 ٟمزل قمٚمٞمف طمتك وىمت اعمدارؾمة، ومٚمام يمان اًمٕمام اًمذي ىمبض ومٞمف قمارضف ُمرشملم.

أضمقد اًمٜماس، ويمان أضمقد ُما  × يمان رؾمقل اهلل»، ىمال: ومٕمـ اسمـ قمباس 

رُمْمان طملم يٚم٘ماه ضمؼميؾ، ويمان يٚم٘ماه ذم يمؾ ًمٞمٚمة ُمـ رُمْمان ومٞمدارؾمف  يٙمقن ذم

شأضمقد سماخلػم ُمـ اًمريح اعمرؾمٚمة ×اًم٘مرآن، ومٚمرؾمقل اهلل 
 (2)

. 

يٚم٘ماه يمؾ ًمٞمٚمة ذم رُمْمان  ويمان ضمؼميؾ »وذم رواية أظمرى ٓسمـ قمباس: 

يمان أضمقد سماخلػم  اًم٘مرآن، وم٢مذا ًم٘مٞمف ضمؼميؾ  ×طمتك يٜمسٚمخ يٕمرض قمٚمٞمف اًمٜمبل 

شاًمريح اعمرؾمٚمةُمـ 
 (3)

. 

حيٛمؾ قمغم أن يماًل ُمٜمٝمام »: (ومٞمدارؾمف اًم٘مرآن)ي٘مقل اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح: قمـ ًمٗمظ: 

شيمان يٕمرض قمغم أظمر
(4)

. 

                                           
، وأسمق ضمٕمٗمر 152اعم٘مٜمع ذم رؾمؿ ُمّماطمػ إُمّمار: ص أظمرضمف اًمداين سمسٜمده ُمـ ـمريؼ أيب ىمالسمة ذم( 1)

اًمٓمحاوي ذم ُمِمٙمؾ أصمار ُمـ ـمريؼ أيب قمٛمر احلقيض قمـ محاد سمـ زيد، وؾماىمف اسمـ سمٓمال ذم ذطمف قمغم 

 .شإؾمٜماده صحٞمح»، وىمال حم٘مؼ اعم٘مٜمع: 11/224ئيض: صحٞمح اًمبخاري قمـ قمبد اًمرمحـ اًمٗمرا

 .1/5 ×ػ يمان سمدء اًمقطمل إمم رؾمقل أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب سمدء اًمقطمل، سماب: يمٞم( 2)

 .3/33أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب اًمّمقم، سماب: ُمـ صام رُمْمان إيامٟمًا واطمتساسمًا: ( 3)

 .9/44ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري: ( 4)



 ناصر بن سعود القثامي د.                                                      العرضة األخيرة : داللتها وأثرها

46 

، وي٘مرأ ×ومٝمذه اعمٕمارضة مجٕمت سملم اًمسامع واًمٕمرض، ومٞم٘مرأ ضمؼميؾ قمغم اًمٜمبل 

ن إٓ ، وشم١ميمد ذًمؽ روايات اعمٗماقمٚمة، واعمدارؾمة، إذ اعمٗماقمٚمة ٓ شمٙمق×قمٚمٞمف اًمٜمبل 

 ُمـ ـمروملم هماًمبًا.

شوإين قمارضٜمل -ذم رواية اًمَّسظمز -وإٟمف قمارضٜمل»ي٘مقل اسمـ طمجر: 
 (1)

. 

 .(×ِرض اًم٘مرآن قمغم اًمٜمبل َيٕمْ  سماب يمان ضمؼميؾ )وىمد سمقب اًمبخاري: 

ىمال اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح: واعمراد يستٕمرضف ُما أىمرأه إياه
(2)

. 

 وذم ذًمؽ ي٘مقل اإلُمام أسمق قمٛمرو اًمداين :

ـــــ ـــــاَن َيْٕم ـــــؾَويَم ـــــغَم ضِمؼمي  ِرُض قَم

 

ـــــــٜمزيؾ  ـــــــَٚمَة اًمّت  ذم يُمــــــؾِّ قَمــــــاٍم مُجْ

 
ـــــف ـــــؾِّ قَمْرض ـــــِف ذم يُم ـــــاَن ُيْ٘مِري  وَمَٙم

 

ـــــبٕمفْ   ــــــ احلـــــروِف اًمسر  سمَِقاطِمـــــٍد ُِم

 
ـــــلْمِ  ـــــْرِب احلَ ـــــاَن سمُِ٘م ـــــك إَِذا يَم  طَمت

 

قَمَرَضــــــــف قَمٚمٞمــــــــــِف َُمّرشَمٞمـــــــــــ 
(3)

 

 
ن اًمٕمام اًمذي ويمان هذا اًمٚم٘ماء اعمبارك ذم ؿمٝمر رُمْمان ذم يمؾ قمام ُمرة، ومٚمام يما

يمان يٕمرض قمغم »ىمال:  قمارضف ُمرشملم، وم٘مد روي قمـ أيب هريرة  ×ىمبض ومٞمف 

ش اًم٘مرآن يمؾ قمام ُمرة، ومٕمرض قمٚمٞمف ُمرشملم ذم اًمٕمام اًمذي ىمبض ومٞمف.. ×اًمٜمبل 
 (4)

. 

ويمان يٚم٘ماه ذم يمؾ رُمْمان ُمٜمذ أٟمزل قمٚمٞمف اًم٘مرآن، وٓ خيتص ذًمؽ سمرُمْماٟمات 

 رض سمٕمد اهلجرة ٕٟمف يمان يسٛمك رُمْمان اهلجرة، وإن يمان صٞمام ؿمٝمر رُمْمان إٟمام وم

ىمبؾ أن يٗمرض صٞماُمف، ىماًمف اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح
(5)

. 

ويمان يٕمارضف ذم يمؾ ًمٞمٚمة ُمـ رُمْمان ومٞمام ٟمزل طمتك وىمت اعمٕمارضة، ومٙمان ي٘مسؿ 

ـ اًمٚمٞمٚمة. ـ اًم٘مرآن ذم يمؾ ؾمٜمة قمغم ًمٞمازم رُمْمان أضمزاء ومٞم٘مرأ يمؾ ًمٞمٚمة ضمزءاً ذم ضمزء ُم  ُما ٟمزل ُم

                                           
 .1/51، واٟمٔمر: شمٗمسػم اسمـ يمثػم: 9/44ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري: ( 1)

 .9/43طمجر: اٟمٔمر: ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري ٓسمـ ( 2)

 .87اٟمٔمر: إرضمقزة اعمٜمبٝمة ٕيب قمٛمرو اًمداين: ص ( 3)

 .6/229:  ×أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب ومْمائؾ اًم٘مرآن، سماب: يمان ضمؼميؾ يٕمرض اًم٘مرآن قمغم اًمٜمبل( 4)

 .9/44اٟمٔمر: ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري ٓسمـ طمجر: ( 5)
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ُمرارًا سمحسب شمٕمدد احلروف اعم٠مذون ذم ىمراءهتا، ويمان يٕمٞمد ذًمؽ اجلزء 

وًمتستققمب سمريمة اًم٘مرآن مجٞمع اًمِمٝمر
(1)

. 

وذم احلديث إـمالق اًم٘مرآن قمغم سمٕمْمف وقمغم ُمٕمٔمٛمف: ٕن »ي٘مقل: اسمـ طمجر: 

أول رُمْمان ُمـ سمٕمد اًمبٕمثة مل يٙمـ ٟمزل ُمـ اًم٘مرآن إٓ سمٕمْمف، صمؿ يمذًمؽ يمؾ رُمْمان 

شُما شم٠مظمر ٟمزوًمف سمٕمد رُمْمان اعمذيمقرٓ سمٕمده إمم رُمْمان إظمػم ومٙمان ىمد ٟمزل يمٚمف إ
(2)

. 

 وإن ختّمٞمص ؿمٝمر رُمْمان وهق ؿمٝمر اًم٘مرآن سماعمٕمارضة ُمالئؿ ًمف.

وومٞمف إؿمارة إمم أن اسمتداء ٟمزول اًم٘مرآن يمان ذم ؿمٝمر رُمْمان: »ي٘مقل اسمـ طمجر: 

... وُمٕمارضتف ُما ٟمزل ُمٜمف ذم اًمدٟمٞما مجٚمة واطمدة يمان ذم رُمْمان ٕن ٟمزوًمف إمم اًمسامء

ذًمؽ يمثرة ٟمزول ضمؼميؾ ومٞمف، وذم يمثرة ٟمزوًمف ُمـ شمقارد اخلػمات  رُمْمان يٚمزم ُمـ

ش..واًمؼميمات ُمآ حيَم ... وومٞمف أن ًمٞمؾ رُمْمان أومْمؾ ُمـ هناره.
 (3)

. 

وظمّص سمذًمؽ رُمْمان ُمـ سملم اًمِمٝمقر: ٕن اسمتداء اإلحياء يمان »ال اسمـ يمثػم: وىم

ئٛمة ومٞمف ذم رآن وشمٙمراره ومٞمف، وُمـ صمؿ اضمتٝماد إــة اًم٘مـب دراؾمـذا يستحـومٞمف: وهل

ششمالوة اًم٘مرآن
 (4)

. 

 
                            

                                           
 .9/45اٟمٔمر: ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري ٓسمـ طمجر: ( 1)

 .1/49ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري ٓسمـ طمجر: ( 2)

 .9/45اعمّمدر اًمساسمؼ ( 3)

 .1/51شمٗمسػم اسمـ يمثػم: ( 4)
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 الفصل األول
 وأهنيتها وأدلة ثبوتها، وداللتهامفهوم العرضة األخرية 

 األخيرة وأهميتهاالمبحث األول: مفهوم العرضة 
 مفهوم العرضة األخيرة:

قمغم  ىمبؾ ووماشمف ُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ×: هل ُما قمرضف اًمٜمبل اًمٕمرضة إظمػمة

ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمسالم
(1)

. 

ًمسالم سمذًمؽ ٕهنا يماٟمت آظمر ُمٕمارضة سماًم٘مرآن سملم ضمؼميؾ قمٚمٞمف ا وؾُمّٛمٞمت

 .×واًمرؾمقل 

ة اًمتل شمقذم ومٞمٝما رؾمقل ـل اًمسٜمــ ومـرشمٞمـررت ُمـٙمـل شمـرة هل اًمتـرضة إظمٞمـواًمٕم

(2) ×اهلل 
. 

ف قمـ اهلل ُمٕمارضتف ًمف سماًم٘مرآن يمؾ ؾمٜمة: ُم٘ماسمٚمتف قمغم ُما أوطماه إًمٞم»ي٘مقل اسمـ يمثػم: 

 .ش شمقيمٞمًدا، أو اؾمتثباشًما وطمٗمًٔما...شمٕمامم، ًمٞمب٘مك ُما سم٘مل، ويذهب ُما ٟمسخ 

وقمرضف ذم اًمسٜمة إظمػمة ُمـ قمٛمره قمٚمٞمف اًمسالم قمغم ضمؼميؾ ُمرشملم، »صمؿ ىمال: 

شوقمارضف سمف ضمؼميؾ يمذًمؽ: وهلذا ومٝمؿ قمٚمٞمف اًمسالم اىمؽماب أضمٚمف
 (3)

. 

يؿ إٓ ىمٚمٞماًل مما ٟمزل ذم هذه اًمٕمرضة هماًمب اًم٘مرآن اًمٙمر وىمد قمرض ضمؼميؾ 

ذم  ×سمٕمد رُمْمان إظمػم، واًمذي يمان ذم ؾمٜمة قمنٍم ُمـ اهلجرة إمم أن ُمات اًمٜمبل 

 رسمٞمع إول ؾمٜمة إطمدى قمنمة.

 ٟمزوًمف شم٠مظمر ُما إٓ - إظمػم رُمْمان ذم – يمٚمف ٟمزل ىمد ومٙمان»ي٘مقل اسمـ طمجر: 

 شم٘مدم عمِا ًمٜمسبةسما ىمٚمٞمالً  يمان عما إيام شمٚمؽ ذم ٟمزل اًمذي ويم٠من...  اعمذيمقر رُمْمان سمٕمد

شُمٕمارضتف أُمر اهمتٗمر
 (4)

. 

                                           
 .75اٟمٔمر: ُمٕمجؿ اعمّمٓمٚمحات ذم قمٚمٛمل اًمتجقيد واًم٘مراءات. أ د إسمراهٞمؿ اًمدورسي: ص ( 1)

 .254اٟمٔمر: ُمٕمجؿ ُمّمٓمٚمحات قمٚمؿ اًم٘مراءات ًمٕمبد اًمٕمكم اعمس١مول: ص ( 2)

 .1/51: شمٗمسػم اسمـ يمثػم( 3)

 .9/44ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري: ( 4)
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 :أهمية العرضة األخيرة
 .صمبقت اًمٜمسخ ومٞمٝما عما يمان ُم٠مذوٟمًا ذم اًم٘مراءة سمف -1

ُمـ اعمٕمٚمقم قمٜمد اًمٕمٚمامء صمبقت اًمٜمسخ ذم اًمٕمرضة إظمػمة ًمبٕمض اعم٘مروء سمف مما 

ف يمان ُم٠مذوٟمًا ومٞمف شمقؾمٕمة ُمـ أوضمف إطمرف اًمسبٕمة، وم٠مصمبت اهلل ومٞمٝما ُما ؿماء أن يثبت

 ُمـ أطمرف هذا اًمٙمتاب.

ذم يمؾ قمام ُمرة،  × يمان ُيٕمرض اًم٘مرآن قمغم رؾمقل  » ىمال: ومٕمـ اسمـ قمباس 

ومٚمام يمان اًمٕمام اًمذي ىمبض ومٞمف قمرض قمٚمٞمف ُمرشملم، ومِمٝمد قمبد اهلل ومٕمٚمؿ ُما ُٟمسخ ُمٜمف 

شوُما سمدل
 (1)

. 

ُمـ رء؟ ىمال:  × أشمرك اًمٜمبل »، أٟمف ىمال ًمف ؿمداد سمـ ُمٕم٘مؾ:  وقمٜمف يمذًمؽ 

شُما سملم اًمدومتلمُما شمرك إٓ »
 (2)

. 

إٟمام أرادا ُمـ اًم٘مرآن اًمذي يتغم ... وي١ميد ذًمؽ ُما صمبت قمـ مجاقمة »ىمال اسمـ طمجر: 

ُمـ اًمّمحاسمة ُمـ ِذيمر أؿمٞماء ٟمزًمت ُمـ اًم٘مرآن ومٜمسخت شمالوهتا وسم٘مل طمٙمٛمٝما، أو مل 

يبؼ ُمثؾ طمديث قمٛمر: اًمِمٞمخ واًمِمٞمخة إذا زٟمٞما ومارمجقمها اًمبتة، وطمديث أٟمس: ذم 

ىمتٚمقا ذم سمئر ُمٕمقٟمة ىمال: وم٠مٟمزل اهلل ومٞمٝمؿ ىمرآٟما: سمٚمٖمقا قمٜما ىمقُمٜما أٟما  ىمّمة اًم٘مراء اًمذيـ

ًم٘مد ًم٘مٞمٜما رسمٜما، وطمديث أيب سمـ يمٕمب: يماٟمت إطمزاب ىمدر اًمب٘مرة، وطمديث طمذيٗمة 

شُما ي٘مرؤون رسمٕمٝما يٕمٜمل سمراءة، ويمٚمٝما أطماديث صحٞمحة
(3)

. 

ُما ُمٕمارضتف ًمف سماًم٘مرآن يمؾ ؾمٜمة.. ًمٞمب٘مك ُما سم٘مل، ويذهب »وي٘مقل اسمـ يمثػم: 

شُٟمِسخ شمقيمٞمًدا، أو اؾمتثباشًما وطمٗمًٔما
 (4)

. 

                                           
حم٘م٘مف ؿمٕمٞمب إرٟم١موط:  ، ُمـ ـمرق قمـ إقمٛمش، قمـ أيب فمبٞمان، وىمال1/362أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد: ( 1)

، وىمال اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح: 7/248واًمٜمسائل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى: ، شإؾمٜماده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم»

طمبٞمش، وىمال:  ، ُمـ ـمريؼ زر سمـ1/24ـ اجلزري ذم اًمٜمنم: وإؾمٜماده صحٞمح، وأظمرضمف اسم» :9/45

 . شورويٜما سم٢مؾمٜماد صحٞمح

 .6/191: (إٓ ُما سملم اًمدومتلم ×ُمـ ىمال مل يؽمك )أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب ومْمائؾ اًم٘مرآن، سماب: ( 2)

 .9/113ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري: ( 3)

 .1/51شمٗمسػم اسمـ يمثػم: ( 4)
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ُما أٟمزل اهلل ومٞمحٙمؿ ذم رُمْمان  ×يمان ضمؼميؾ يٕمارض اًمٜمبل »وي٘مقل اسمـ طمجر: 

شاهلل ُما يِماء ويثبت ُما يِماء، ومٗمل هذا إؿمارة إمم احلٙمٛمة ذم اًمت٘مسٞمط
 (1)

. 

وٓ ؿمؽ أن اًم٘مرآن ٟمسخ ُمٜمف وهمػم ومٞمف ذم اًمٕمرضة »وي٘مقل اسمـ اجلزري: 

 ×د صح اًمٜمص سمذًمؽ قمـ همػم واطمد ُمـ اًمّمحاسمة ... ىمال وم٢من اًمٜمبل إظمػمة، وم٘م
يمان يٕمرض اًم٘مرآن قمغم ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمسالم ذم يمؾ قمام ُمرة، ومٕمرض قمٚمٞمف اًم٘مرآن ذم 

ُمرشملم ومِمٝمد قمبد اهلل يٕمٜمل اسمـ ُمسٕمقد ُما ٟمسخ ُمٜمف  ×اًمٕمام اًمذي ىمبض ومٞمف اًمٜمبل 

شوُما سمدل
 (2)

. 

ًمٕمرضة إظمػمة اًمتل سملم ومٞمٝما ُما ٟمسخ ي٘مال إن زيد سمـ صماسمت ؿمٝمد ا»ىمال اًمبٖمقي: 

شوُما سم٘مل
 (3)

. 

، ومٝمل سمٛمثاسمة شم٠ميمٞمد صمبت ذم اًمٕمرضة إظمػمة اًم٘مرآن اًمذي ٟمتٕمبد اهلل سمف -2

 اعمحٗمقظ، واقمتامد اًمثاسمت اعم٘مروء.

ي٘مقل اسمـ ُمسٕمقد: .. يمان قمام ىمبض قُمرض قمٚمٞمف اًم٘مرآن ُمرشملم، »ي٘مقل ُمٙمل: 

ومٛمـ ىمرأ .. قمغم رء ُمـ هذه احلروف ومٙمان إذا ومرغ أىمرُأ قمٚمٞمف ومٞمجٞمزين أين حمسـ، 

شومال يدقمٜمف رهمبة قمٜمف، وم٢مٟمف ُمـ ضمحد آية ضمحد سمف يمٚمف
 (4)

. 

ومجٛمع اهلل ؾمبحاٟمف وشمٕمامم إُمة سمحسـ اظمتٞمار اًمّمحاسمة قمغم »ي٘مقل اًمبٖمقي: 

ش×ُمّمحػ واطمد هق آظمر اًمٕمرضات ُمـ رؾمقل اهلل 
 (5)

. 

                                           
 .9/45اري: ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخ( 1)

 .1/44اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم ٓسمـ اجلزري: ( 2)

 .1/141، واٟمٔمر: اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: 4/525ذح اًمسٜمة ًمٚمبٖمقي: ( 3)

، وإصمر: أظمرضمف ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم ؾمٜمٜمف، سماب: ومْمائؾ اًم٘مرآن: 112: ص  -سماظمتّمار –اإلسماٟمة عمٙمل( 4)

ًمق  »، وومٞمف ىمقًمف: 112ْمائؾ اًم٘مرآن: ص اسمـ ؾمػميـ ذم وم ، وأسمق قمبٞمد اًم٘ماؾمؿ سمـ ؾمالم سمسٜمده قمـ1/61

 ، وؾمٞم٠ميت ىمريباً.شأو ًمتٙمٚمٗمت أن آشمٞمفأقمٚمؿ أن أطمدًا شُمبّٚمٖمٜمٞمف اإلسمؾ أطمدث قمٝمدًا سماًمٕمرضة إظمػمة ُمٜمل ٕشمٞمتف، 

 .1/141، واٟمٔمر: اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: 4/511ذح اًمسٜمة ًمٚمبٖمقي:  (5)
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سٜمة اًمتل شمقذم وصار إصؾ ُما اؾمت٘مرت قمٚمٞمف اًم٘مراءة ذم اًم»وي٘مقل أسمق ؿماُمة: 

ذم شمٚمؽ اًمسٜمة ُمرشملم، صمؿ اضمتٛمٕمت  سمٕمد ُما قمارضف سمف ضمؼميؾ  ×ومٞمٝما رؾمقل اهلل 

ش اًمّمحاسمة قمغم إصمباشمف سملم اًمدومتلم
 (1)

. 

ـ يمثػم:  شومٚمام يمان ذم اًمسٜمة اًمتل شمقذم ومٞمٝما قمارضف سمف ُمرشملم شم٠ميمٞمداً وشمثبٞمتًا» وي٘مقل اسم
(2)

. 

يماٟمت ىمراءة أيب سمٙمر وقمٛمر »قمـ أيب قمبد اًمرمحـ اًمسٚمٛمل ىمقًمف: وٟم٘مؾ اًمزريمٌم 

وقمثامن وزيد سمـ صماسمت واعمٝماضمريـ وإٟمّمار واطمدة، يماٟمقا ي٘مرءون اًم٘مراءة اًمٕماُمة، 

شاًمذي ىمبض ومٞمف قمغم ضمؼميؾ ُمرشملم ذم اًمٕمام ×وهل اًم٘مراءة اًمتل ىمرأها رؾمقل اهلل 
 (3)

. 

يمان ومٞمام أٟمزل ُمـ اًم٘مرآن قمنم  »: وىمال اًمسٞمقـمل قمٜمد ذطمف ًم٘مقل قمائِمة

 ×ُمات حيرُمـ، صمؿ ٟمسخـ سمخٛمس ُمٕمٚمقُمات، ومتقذم رؾمقل اهلل رضٕمات ُمٕمٚمق
ـر ومٞمام ي٘مرأ ُمـ اًم٘مرآن ش وه

 (4)
. 

أي: ي٘مرؤها سمٕمض اًمٜماس ًمٙمقهنؿ مل يبٚمٖمٝمؿ اًمٜمسخ اًمقاىمع ذم اًمٕمرضة  »ىمال: 

ش إظمػمة ًم٘مرب قمٝمدهؿ ومٚمام سمٚمٖمٝمؿ رضمٕمقا وأمجٕمقا قمغم أٟمف ٓ يتغم
 (5)

. 

، وماعمٜمسقخ دء ؿمذوذ اًم٘مراءاتشمٕمتؼم اًمٕمرضة إظمػمة ُمرطمٚمة ُمـ ُمراطمؾ سم -3

ُمـ اًم٘مرآن سماًمٕمرضة إظمػمة يٕمتؼم ؿماذًا، ويدظمؾ ومٞمف ُما ُٟم٘مؾ ذم ُمّمحػ أيب، واسمـ 

ُمسٕمقد، ُمـ طمروف قمغم اقمتبار أهنا يماٟمت ُمـ احلروف اعم٠مذون ذم ىمراءهتا صمؿ 

 ٟمسخت سماًمٕمرضة إظمػمة.  

ف هذه وأمجٕمت إُمة اعمٕمّمقُمة ُمـ اخلٓم٠م قمغم ُما شمْمٛمٜمت »ي٘مقل اسمـ اجلزري: 

وشمرك ُما ظماًمٗمٝما ُمـ زيادة وٟم٘مص وإسمدال يمٚمٛمة  - ُمّماطمػ قمثامن  -اعمّماطمػ 

                                           
 .89ص  -ّمارسماظمت -اعمرؿمد اًمقضمٞمز ٕيب ؿماُمة  (1)

 .1/81شمٗمسػم اسمـ يمثػم: ( 2)

 .1/237اًمؼمهان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمزريمٌم: ( 3)

، واًمٜمسائل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى، 4/167أظمرضمف ُمسٚمؿ، يمتاب اًمرضاع، سماب: اًمتحريؿ سمخٛمس رضٕمات: ( 4)

 .5/196:  يمتاب اًمٜمٙماح، سماب: اًم٘مدر اًمذي حيرم ُمـ اًمرضاع

 .4/61اًمديباج قمغم صحٞمح ُمسٚمؿ ًمٚمسٞمقـمل : ( 5)
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سم٠مظمرى مما يمان ُم٠مذوٟمًا ومٞمف شمقؾمٕمة قمٚمٞمٝمؿ، ومل يثبت قمٜمدهؿ صمبقشمًا ُمستٗمٞمْمًا أٟمف ُمـ 

اًم٘مرآن ... ويمتبت اعمّماطمػ قمغم اًمٚمٗمظ اًمذي اؾمت٘مر قمٚمٞمف ذم اًمٕمرضة إظمػمة قمـ 

ُمـ أئٛمة اًمسٚمػ يمٛمحٛمد سمـ ؾمػميـ، وقمبٞمده ، يمام ّسح سمف همػم واطمد ×رؾمقل اهلل 

 شاًمسٚمامين، وقماُمر اًمِمٕمبل
(1)

. 

ُْٟمَثكبد اهلل سمـ ُمسٕمقد وأيب اًمدرداء: ىمراءة قم »وىمال:  ْٕ يَمِر َوا ، وىمراءة اسمـ  ()َواًمذر

ويمان َأَُماَُمٝمؿ َُمِٚمٌؽ َي٠ْمظُمُذ يُمؾر ؾَمِٗمٞمٜمٍة َصاحلٍة هَمّْمبا* وأُما اًمُٖمالُم ومٙمان )قمباس: 

سمروايات اًمث٘مات ...أيمثر اًمٕمٚمامء قمغم قمدم ضمقاز اًم٘مراءة  ذًمؽ مما صمبت ، وٟمحق (يَماومِراً 

، وإن صمبتت سماًمٜم٘مؾ وم٢مهنا  ×هبا ٕن هذه اًم٘مراءات مل شمثبت ُمتقاشمرة قمـ اًمٜمبل 

ش ُمٜمسقظمة سماًمٕمرضة إظمػمة
 (2)

. 

 أصمٜماء طمديثف قمـ اًم٘مراءات اًمِماذة يماعمٜمسقسمة ٓسمـ ُمسٕمقد  –وي٘مقل أسمق ؿماُمة 

ومجٛمٕمٝمؿ قمثامن قمغم رؾمؿ  »ىمال:  - ( ؾمٞمئة إٟما يمتبٜماها قمٚمٞمؽ أصاسمؽ ُمـ وُما)ُمثؾ: 

وم٠مؾم٘مٓمقا ُما ومٝمٛمقا ٟمسخف سماًمٕمرضة إظمػمة ورؾمٛمقا ُما ؾمقى ذًمؽ ُمـ اًم٘مراءات 

 ش اًمتل مل شمٜمسخ
(3)

. 

 

                            

                                           
 .1/7اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم: ( 1)

 .1/25اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم: سمتٍمف يسػم: ( 2)

 . 113اعمرؿمد اًمقضمٞمز ٕيب ؿماُمة: سماظمتّمار ص ( 3)
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 أدلة ثبوت العرضة األخيرة وبعض دالالتها: المبحث الثاني
وُمقىمقومة أصمبتت اعمٕمارضة إظمػمة، وسم٠مهنا  وردت أطماديث وروايات ُمرومققمة

 ، وهل يمام يكم:  ×شمٙمررت ُمرشملم ذم اًمٕمام اًمذي شمقذم ومٞمف اًمٜمبل 

يمان  أن ضمؼميؾ ×أرسر إزمر اًمٜمبل  »: ىماًمت قمـ وماـمٛمة قمـ قمائِمة -1

ٓ طمرض أضمكم ٓ أراه إ ش يٕمارضٜمل سماًم٘مرآن يمؾ ؾمٜمة ُمرة، وإٟمف قمارضٜمل اًمٕمام ُمرشملم، و
 (1)

. 

اًم٘مرآن يمؾ قمام ُمرة،  ×يمان ُيٕمرض قمغم اًمٜمبل  »ىمال:  قمـ أيب هريرة   -2

 ش ومٕمرض قمٚمٞمف ُمرشملم ذم اًمٕمام اًمذي ىمبض ومٞمف..
(2)

 

أي اًم٘مراءشملم يماٟمت أظمػمًا: ىمراءة قمبد اهلل، أو  »، ىمال: قمـ اسمـ قمباس   -3

، يمان يٕمرض اًم٘مرآن  ×ىمراءة زيد؟ ىمال: ىمٚمٜما: ىمراءة زيد، ىمال: ٓ إن رؾمقل اهلل 

رة، ومٚمام يمان ذم اًمٕمام اًمذي ىمبض ومٞمف قمرضف قمٚمٞمف ُمرشملم، قمغم ضمؼميؾ يمؾ قمام ُم

ش ويماٟمت آظمر اًم٘مراءة ىمراءة قمبد اهلل
 (3)

. 

أي اًم٘مراءشملم  » ىمال: وذم رواية أظمرى قمـ أيب فمبٞمان قمـ اسمـ قمباس  -4

شمٕمدون أول، ىماًمقا: ىمراءة قمبد اهلل، ىمال: ٓ سمؾ هل أظمرة،  يمان ُيٕمرض اًم٘مرآن قمغم 

ام يمان اًمٕمام اًمذي ىمبض ومٞمف قمرض قمٚمٞمف ُمرشملم، ُمرة، ومٚم ذم يمؾ قمام ×رؾمقل 

شومِمٝمد قمبد اهلل ومٕمٚمؿ ُما ُٟمسخ ُمٜمف وُما سمدل
(4)

. 

                                           
 .6/229: ×أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب ومْمائؾ اًم٘مرآن، سماب: يمان ضمؼميؾ يٕمرض اًم٘مرآن قمغم اًمٜمبل( 1)

 .6/229:  ×ب: يمان ضمؼميؾ يٕمرض اًم٘مرآن قمغم اًمٜمبلأظمرضمف اًمبخاري، يمتاب ومْمائؾ اًم٘مرآن، سما( 2)

يمؿ ذم اعمستدرك: ، ُمـ ـمريؼ إسمراهٞمؿ سمـ ُمٝماضمر قمـ جماهد، واحلا1/275أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد: ( 3)

هذا طمديث صحٞمح اإلؾمٜماد، وواوم٘مف »، وىمال: شومٙماٟمت ىمراءة اسمـ ُمسٕمقد آظمرهـ»، وومٞمف: 2/251

ال حم٘مؼ اعمسٜمد: ؿمٕمٞمب ، وىم9/249ٛمع اًمزوائد: اًمذهبل، وىمال اهلٞمثٛمل رضماًمف رضمال اًمّمحٞمح: جم

 .شصحٞمح»إرٟم١موط: 

ٞمان، وىمال حم٘م٘مف ؿمٕمٞمب إرٟم١موط: ، ُمـ ـمرق قمـ إقمٛمش، قمـ أيب فمب1/362أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد: ( 4)

، وىمال اسمـ طمجر ذم اًمٗمتح: 7/248واًمٜمسائل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى:  ،شإؾمٜماده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم»

 = : طمبٞمش، وىمال ، ُمـ ـمريؼ زر سمـ1/24ٞمح، وأظمرضمف اسمـ اجلزري ذم اًمٜمنم: وإؾمٜماده صح» :9/45
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 : بعض الدالالت المأخوذة من أحاديث العرضة األخيرة
 ×إن اًمٜمافمر ذم هذه اعمدارؾمة واعمٕمارضة اعمباريمة واًمٚم٘ماء اًمذي مجع سملم ٟمبٞمٜما 

ٞمف قمارضف ُمرشملم يِمػم ذًمؽ ، وشمٙمراره يمؾ قمام، وذم اًمٕمام اًمذي شمقذم وموضمؼميؾ 

إمم دٓٓت وومقائد مجة يستٚمٝمؿ ُمٜمٝما أهؾ اًم٘مرآن ودارؾمقه اًمٕمؼم واًمقىمٗمات اًمٙمثػمة، 

 ومما يٛمٙمـ أن ٟمْمٕمف هٜما ُما يكم:

إن ـمري٘مة اإلىمراء واًمتٕمٚمؿ هلذا اًمٙمتاب ُمبٜمٞمة قمغم اعمٜمٝمجٞمة اًمٜمبقية، وهل  -1

ٕطمٙمام، ويزداد وصمقىمًا اًمٕمرض قمغم جمٞمد ًمٚم٘مراءة، ُماهر سمإطمٙمام، إذ هبا يتٕمٚمؿ ا

ًمٚمحٗمظ، وشمزداد احلاضمة ًمٚمٛمٕمارضة سمحسب طماضمة اًمٓماًمب، وًمذًمؽ ُمـ ُمٕماين شمٙمرار 

 اًمت٠ميمٞمد وآؾمتثبات ُمـ اعمحٗمقظ. × اعمٕمارضة ذم اًمٕمام اًمذي شمقذم ومٞمف

ٓ سمد أن يٙمقن حلَٗمَٔمة اًم٘مرآن ُمٕمارضة ؾمٜمقية قمغم ُمِماخيٝمؿ، »ي٘مقل اًمٕمٞمٜمل: 

ش ٓماًمب واطمتٞماضمف ًمذًمؽويزداد قمدد اعمٕمارضة سمحسب طمال اًم
 (1)

. 

ومّمؾ ذم اؾمتحباسمٜما ًمٚم٘مارئ قمرض » اًمبٞمٝم٘مل حلديث اعمٕمارضة سم٘مقًمف: وسمّقب

شاًم٘مرآن ذم يمؾ ؾمٜمة قمغم ُمـ هق أقمٚمؿ ُمٜمف
 (2)

. 

 قمغم يٕمرض يمان سمحٗمٔمف متسٙمف ؿمدة ُمـ »: -ذم ومْمائؾ اًم٘مرآن  -قل اًمرازي وي٘م

 قمرض ومٞمٝما ىمبض اًمتل اًمسٜمة وذم واطمدة، ُمرة ؾمٜمة يمؾ ذم - اًمسالم قمٚمٞمٝمام - ضمؼميؾ

ش ُمرشملم – اًمسالم قمٚمٞمٝمام - قمٚمٞمف
 (3)

. 

إن ذم آظمر اًمٕمٛمر حيسـ سماعمسٚمؿ آٟم٘مٓماع ًمٚمٕمبادة واإليمثار ُمـ احلسٜمات،  -2

 سم٘مرب أضمٚمف . ×وًمذًمؽ عما وىمٕمت اعمٕمارضة ُمرشملم وشمٙمررت ؿمُٕمر اًمٜمبل 

                                                           

 . شورويٜما سم٢مؾمٜماد صحٞمح= 

 .1/76قمٛمدة اًم٘ماري ذح صحٞمح اًمبخاري ًمٚمٕمٞمٜمل: ( 1)

 .3/519اٟمٔمر: ؿمٕمب اإليامن ًمٚمبٞمٝم٘مل: ( 2)

 .4ومْمائؾ اًم٘مرآن ًمٚمرازي: ص ( 3)
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 ×وعما قمارضف ضمؼميؾ سماًم٘مرآن ذم آظمر ؾمٜمة ُمرشملم اؾمتدل »ي٘مقل اًم٘مرـمبل: 
ش قمغم ىمرب أضمٚمف ُمـ طمٞمث خماًمٗمة اًمٕمادة اعمت٘مدُمةسمذًمؽ 

(1)
. 

وومٞمف اؾمتحباب شمٙمثػم  »ة شمٙمرير اعمٕمارضة ُمرشملم: وي٘مقل اسمـ طمجر ُمِمػمًا إمم ومائد

شاًمٕمبادة ذم آظمر اًمٕمٛمر
 (2)

. 

وُما يماٟمت ُمدارؾمتف ًمٚم٘مرآن إٓ ًمتزيده رهمبة ذم أظمرة،  »وي٘مقل اسمـ سمٓمال: 

شوشمزهًدا ذم اًمدٟمٞما
 (3)

. 

ارة اًمّماحللم ًمبٕمْمٝمؿ، وُمدارؾمة أهؾ اًم٘مرآن سمٕمْمٝمؿ ُمع سمٕمض إن ُمبدأ زي -3

 وشمٙمرار ذًمؽ ُمـ وؾمائؾ طمٗمٔمف، وومٞمٝما شمٕمزيز ًمألظمقة اإلؾمالُمٞمة.

احلث قمغم زيارة اًمّمٚمحاء، وأهؾ  -شمٙمرار اعمٕمارضة  –وومٞمٝما  »ي٘مقل اسمـ طمجر: 

ش اخلػم، وشمٙمرار ذًمؽ إذا يمان اعمزور ٓ يٙمرهف
 (4)

. 

ش أن اجلٚمٞمس اًمّماًمح ُيٜمتٗمع سمٛمجاًمستفوومٞمف دًمٞمؾ  »وي٘مقل اسمـ سمٓمال: 
 (5)

. 

إن رُمْمان ؿمٝمر اًم٘مرآن وختّمٞمّمف سماعمدارؾمة واعمٕمارضة وشمٙمرار ذًمؽ ومٞمف  -4

 ُمالئؿ ًمف، إذ ىمراءة اًم٘مرآن ومٞمف أومْمؾ ُمـ ؾمائر إذيمار.

وظُمّص سمذًمؽ رُمْمان ُمـ سملم اًمِمٝمقر: ٕن اسمتداء اإلحياء يمان  »ي٘مقل اسمـ يمثػم: 

وشمٙمراره ومٞمف، وُمـ صمؿ اضمتٝماد إئٛمة ومٞمف ذم شمالوة  ومٞمف: وهلذا يستحب دراؾمة اًم٘مرآن

شاًم٘مرآن
(6)

. 

                            

                                           
 .7/94اعمٗمٝمؿ عما أؿمٙمؾ ُمـ شمٚمخٞمص يمتاب ُمسٚمؿ: ( 1)

 .9/45ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري: ( 2)

 .1/13ذح صحٞمح اًمبخاري ٓسمـ سمٓمال: ( 3)

 .9/31ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري: ( 4)

 .1/41ذح صحٞمح اًمبخاري ٓسمـ سمٓمال: ( 5)

 .1/51شمٗمسػم اسمـ يمثػم: ( 6)
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 ومسائل متعلقة بذلك، الذين حضروا العرضة األخيرة: المبحث الثالث
أؿمارت روايات اًمٕمرضة إظمػمة سم٠من يماًل ُمـ اًمّمحاسمٞملم اًمٙمريٛملم قمبد اهلل سمـ 

 وؿمٝمدا اًمٕمرضة إظمػمة.ىمد طمرضا  وزيد سمـ صماسمت  ُمسٕمقد 

ومل شمبلم شمٚمؽ اًمروايات ُماهٞمة ذًمؽ احلْمقر، هؾ هق سماجلسد وؾمامع ُما ُيتغم قمغم 

وُما يتٚمقه، أو هق طمْمقر سمٛمٕمٜمك أهنام اعمتٚم٘مٞمان ًم٘مراءة اًمٕمرضة إظمػمة ُمـ اًمٜمبل  ×

 سمٕمد اعمٕمارضة ُمباذة واقمتامد ىمراءهتا ىمراءة هنائٞمة هلام؟. ×

ب: ًمدًٓمة اًمروايات اًمساسم٘مة قمغم ذًمؽ، وسمٕمض وئمٝمر زم أن إظمػم هق إىمر

 اًمٜم٘مقل اعمٜمسقسمة هلام يمٛمثؾ ُما يكم:

.. يمان قمام ىمبض قُمرض قمٚمٞمف اًم٘مرآن ُمرشملم، ومٙمان إذا »: ي٘مقل اسمـ ُمسٕمقد 

شومرغ أىمرُأ قمٚمٞمف ومٞمجٞمزين أين حمسـ
(1)

. 

وأٟمف قمارضف سماًم٘مرآن ذم آظمر ؾمٜمة ُمرشملم، وم٠مظمذشمف ُمـ اًمٜمبل  »: وي٘مقل يمذًمؽ 

ش ٕمامذًمؽ اًم ×
 (2)

. 

ومٚمام يمان ذم اًمٕمام اًمذي ىمبض ومٞمف  »ىمقًمف:  وذم رواية جماهد قمـ اسمـ قمباس 

ش قمرضف قمٚمٞمف ُمرشملم، ويماٟمت آظمر اًم٘مراءة ىمراءة قمبد اهلل
 (3)

ومٙماٟمت  »، وذم ًمٗمظ: 

شىمراءة اسمـ ُمسٕمقد آظمرهـ
 (4)

. 

 وؾمقف أؾمقق اًمروايات اًمتل ضماءت ومٞمٝما اإلؿمارة إمم طمْمقرمها:

 ومٝمل ُما يكم: ل أؿمارت إمم طمْمقر قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد : اًمروايات اًمتأوًٓ 

أي اًم٘مراءشملم يماٟمت أظمػمًا: ىمراءة قمبد اهلل، أو  »، ىمال: قمـ اسمـ قمباس  -1

، يمان يٕمرض اًم٘مرآن  ×ىمراءة زيد؟ ىمال: ىمٚمٜما: ىمراءة زيد، ىمال: ٓ إن رؾمقل اهلل 

                                           
 ؾمبؼ خترجيف ىمريبًا.( 1)

 .1/252ٟم٘مٚمف اًمسٞمقـمل قمـ اسمـ إٟمباري ذم اًمدر اعمٜمثقر: ( 2)

 ؾمبؼ خترجيف ىمريبًا.( 3)

 .2/251قمٜمد احلايمؿ ذم اعمستدرك: ( 4)
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لم، شمقمغم ضمؼميؾ يمؾ قمام ُمرة، ومٚمام يمان ذم اًمٕمام اًمذي ىمبض ومٞمف قمرضف قمٚمٞمف ُمر

ش قمبد اهلل ويماٟمت آظمر اًم٘مراءة ىمراءة
 (1)

. 

أي اًم٘مراءشملم شمٕمدون أول، ىماًمقا:  » ىمال: قمـ أيب فمبٞمان قمـ اسمـ قمباس  -2

ذم يمؾ  ×ىمراءة قمبد اهلل، ىمال: ٓ سمؾ هل أظمرة،  يمان ُيٕمرض اًم٘مرآن قمغم رؾمقل 

 قمام ُمرة، ومٚمام يمان اًمٕمام اًمذي ىمبض ومٞمف قمرض قمٚمٞمف ُمرشملم، ومِمٝمد قمبد اهلل ومٕمٚمؿ ُما

ش ُٟمسخ ُمٜمف وُما سمدل
 (2)

. 

ًمق أقمٚمؿ أطمدًا أطمدث سماًمٕمرضة إظمػمة ُمٜمل  »أٟمف ىمال:  قمـ اسمـ ُمسٕمقد  -3

ش ًمرطمٚمت إًمٞمف
 (3)

. 

ًمق أقمٚمؿ أن أطمدًا شُمبّٚمٖمٜمٞمف اإلسمؾ أطمدث قمٝمداً  »: قمـ اسمـ ُمسٕمقد  -4

ش سماًمٕمرضة إظمػمة ُمٜمل ٕشمٞمتف، أو ًمتٙمٚمٗمت أن آشمٞمف
 (4)

. 

، أو إلؿمارة إمم طمْمقر زيد سمـ صماسمت : اًمروايات اًمتل ضماءت ومٞمٝما اصماٟمٞماً 

ُمٍّمطمة سم٠من اًمذي مجع قمٚمٞمف قمثامن اًمٜماس هل ىمراءة زيد وهل اعمقاوم٘مة ًمٚمٕمرضة 

 إظمػمة ًمِمٝمقده هلا.

 : ومٞم٘مقًمقنقمرضات،  × قُمرض اًم٘مرآن قمغم رؾمقل اهلل» ىمال: قمـ ؾمٛمرة  -1

ش إن ىمراءشمٜما هذه هل اًمٕمرضة إظمػمة
(5)

قمٚمٞمٝما اًمٜماس  ، أي اًمتل مجع قمثامن 

 شمقاومؼ اًمٕمرضة إظمػمة، وهل ىمراءة زيد.

                                           
 ؾمبؼ خترجيف.( 1)

 ؾمبؼ خترجيف. ( 2)

 .1/252ٟم٘مٚمف اًمسٞمقـمل قمـ اسمـ إٟمباري ذم اًمدر اعمٜمثقر: ( 3)

يم٠مٟمف اطمؽمز سم٘مقًمف: شمبٚمٖمٜمٞمف اإلسمؾ، قمٛمـ ٓ يّمؾ »سمـ طمجر قمغم هذه اًمرواية سم٘مقًمف: ؾمبؼ خترجيف، وقمٚمؼ ا( 4)

رواطمؾ، إُما ًمٙمقٟمف يمان ٓ يريمب اًمبحر وم٘مّٞمد سماًمؼم، أو ٕٟمف يمان ضمازُمًا سم٠مٟمف ٓ أطمد يٗمقىمف ذم إًمٞمف قمغم اًم

 .9/51. اًمٗمتح: شءذًمؽ ُمـ اًمبنم وماطمؽمز قمـ ؾمٙمان اًمسام

هذا طمديث صحٞمح قمغم ذط اًمبخاري سمٕمْمف، وسمٕمْمف »، وىمال: 2/231ايمؿ ذم اعمستدرك: أظمرضمف احل( 5)

 .9/44. اًمٗمتح: شإؾمٜماده طمسـ»حلاومظ اسمـ طمجر:  خيرضماه، وىمال اقمغم ذط ُمسٚمؿ، ومل
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ومػمون أو ومػمضمقن أن شمٙمقن ىمراءشمٜما هذه أطمدث » وقمـ اسمـ ؾمػميـ:  -2

شاًم٘مراءشملم قمٝمدًا سماًمٕمرضة إظمػمة
 (1)

 ي٘مّمد: ىمراءة زيد، واًمتل مجع قمثامن اًمٜماس قمٚمٞمٝما.. 

اًم٘مراءة اًمتل قُمرضت قمغم رؾمقل اهلل ذم اًمٕمام  »وقمـ قمبٞمدة اًمّسٚمامين أٟمف ىمال:   -3

 ش اًمذي ىمبض ومٞمف هذه اًم٘مراءة اًمتل ي٘مرأها اًمٜماس
(2)

 . 

واًمٕمرضة أظمرة هل ىمراءة زيد سمـ صماسمت وهمػمه، وهل اًمتل  »ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞمة: 

ش أُمر اخلٚمٗماء اًمراؿمدون أسمق سمٙمر وقمٛمر وقمثامن وقمكم سمٙمتاسمتٝما ذم اعمّماطمػ
 (3)

. 

قمغم  ىمرأ زيد سمـ صماسمت»أيب قمبد اًمرمحـ اًمسٚمٛمل أٟمف ىمال: وروى اًمبٖمقي قمـ  -4

ذم اًمٕمام اًمذي شمقوماه اهلل ومٞمف ُمرشملم، وإٟمام ؾمٛمٞمت هذه اًم٘مراءة ىمراءة  ×رؾمقل اهلل 

، وىمرأها قمٚمٞمف، وؿمٝمد اًمٕمرضة إظمػمة،  ×زيد سمـ صماسمت، ٕٟمف يمتبٝما ًمرؾمقل اهلل 

ويمان ي٘مرئ اًمٜماس هبا طمتك ُمات، وًمذًمؽ اقمتٛمده أسمق سمٙمر وقمٛمر ذم مجٕمف، ووٓه 

شؿ أمجٕملمقمثامن يمتبف اعمّماطمػ ريض اهلل قمٜمٝم
(4)

. 

ويٛمٙمـ اجلٛمع سملم  »: -ضماُمٕمًا سملم هذه إىمقال  -تح ذم اًمٗم ىمال اسمـ طمجر

اًم٘مقًملم سم٠من شمٙمقن اًمٕمرضتان إظمػمشمان وىمٕمتا سماحلروملم اعمذيمقريـ، ومٞمّمح إـمالق 

شأظمرية قمغم يمؾ ُمٜمٝمؿ
(5)

. 

: وُمـ ظمالل اًمٜمٔمر ذم إىمقال اًمساسم٘مة يتبلم أن يمالً ُمٜمٝمام طمرض اًمٕمرضة وىمٚمت

ة، واًمروايات يماًل ُمٜمٝما خيؼم سمقاىمع طمْمقر ُمـ أؿمارت إًمٞمف، وٓ شمْماد سملم إظمػم

                                           
، ُمـ ـمريؼ أيقب اًمسختٞماين، واسمـ ؿمبة ذم 357أظمرضمف أسمق قمبٞمد اًم٘ماؾمؿ سمـ ؾمالم ذم ومْمائؾ اًم٘مرآن: ص  (1)

 .3/994شماريخ اعمديٜمة اًمٜمبقية: 

، 11/561أظمرضمف اسمـ أيب ؿمٞمبة ذم ُمّمٜمٗمف، يمتاب ومْمائؾ اًم٘مرآن، سماب: ذم درس اًم٘مرآن وقمرضف:  (2)

 .7/155ٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمبقة: واًمب

 .13/395اًمٗمتاوى اًمٙمؼمى ٓسمـ شمٞمٛمٞمة:  (3)

 .1/141، واٟمٔمر: اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: 4/525ذح اًمسٜمة ًمٚمبٖمقي:  (4)

 .9/45ومتح اًمباري ٓسمـ طمجر:  (5)
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وظماصة وأين ؾم٠مصمبت ذم اعمس٠مًمة اًمتاًمٞمة أٟمف ٓ ومرق سملم  احلروملم ُمـ طمٞمث اًمرواية،

ىمراءة اًمّمحاسمٞملم اًمٙمريٛملم ُمـ طمٞمث اًمرواية سمإؾماٟمٞمد اعمتقاشمرة اعمتّمٚمة
(1)

. 

 مسائل متعلقة
 : المسألة األولى

ر ذم إدًمة اًمساسم٘مة واًمتل أصمبتت طمْمقر اًمّمحاسمٞملم اًمٙمريٛملم اسمـ ُمـ ظمالل اًمٜمٔم

 ًمٚمٕمرضة إظمػمة.ُمسٕمقد وزيد سمـ صماسمت 

م زيد سمـ صماسمت  ذم مجع اًم٘مرآن ذم اًمٕمٝمد اًمبٙمري واًمٕمثامين وشمقمم اعمٝمٛمة  ومٚمامذا ىُمدِّ

 ؟ .دون اسمـ ُمسٕمقد 

، وُمٜمزًمتف  × وُمٙماٟمتف ُمـ رؾمقل اهلل ُمـ اعمٕمٚمقم أٟمف ٓ خيٗمك ىمدر اسمـ ُمسٕمقد 

 ُمـ اًمّمحاسمة، وُمٙماٟمتف ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ظماصة.

ُمـ رّسه أن ي٘مرأ اًم٘مرآن  »مم أظمذ ىمراءة اًم٘مرآن ُمٜمف سم٘مقًمف: إ ×وم٘مد أرؿمد اًمٜمبل 

ش رـمبًا يمام أٟمزل، ومٚمٞم٘مرأه قمغم ىمراءة اسمـ أّم قمبد
 (2)

. 

 ي٘مقل: ×، ىمال: ؾمٛمٕمت اًمٜمبل   قمبد اهلل سمـ قمٛمرووقمـ 

ُمـ اسمـ أّم قمبد، وُمٕماذ سمـ ضمبؾ، وأيّب سمـ يمٕمب، وؾمامل ظمذوا اًم٘مرآن ُمـ أرسمٕمة:  »

 شُمقمم أيب طمذيٗمة
(3)

. 

                                           
ًم٘مرآن قمٜمد قمبد اهلل اجلديع ذم يمتاسمف: اعم٘مدُمات إؾماؾمٞمة ذم قمٚمقم ا -ًم٘مد ذيمر أطمد اًمباطمثلم اعمٕماسيـ  (1)

طمٞمث إّن اًمٜمّبّل »وضمف اجلٛمع سملم إظمبار أن ٟم٘مقل: و» :وضمٝمًا ًمٚمجٛمع سم٘مقًمف -اظمتٞمار زيد شمٕمرضف ٕؾمباب 

، أو ُمّرات قُمرض قمٚمٞمف اًم٘مرآن ذم قماُمف اًمذي شمقذّم ومٞمف ُمّرشملم سماقمتبار وىمقع ذًمؽ ُمٜمف ُمع ضمؼميؾ  ×

طمرض إطمداها واسمـ ُمسٕمقد  يد، ومٞمٙمقن زوضمؼميؾ  ×سماقمتبار وىمقع اًمٕمرض ُمـ اًمّٓمروملم اًمٜمّبّل 

، وىمد ظمٓم٠مه اًمباطمث: حمٛمد اًمٓماؾمان ذم يمتاسمف: اعمّماطمػ 115: ص  . اعم٘مدُمات إؾماؾمٞمةشإظمرى

اعمٜمسقسمة ًمٚمّمحاسمة، ُمثبتًا وُم٘مررًا أن اًمذي طمرض اًمٕمرضة إظمػمة هق زيد سمـ صماسمت وم٘مط، وٟماومٞمًا طمْمقر 

اىمع ُما ذيمره يْمُٕمػ أُما صحة أصمار اسمـ ُمسٕمقد سمتقضمٞمف أدًمة طمْمقره سمتقضمٞمٝمات ُمتٕمددة، وًمٙمـ ذم اًمق

اًمتل أوردهتا واعمثبتة طمْمقر اسمـ ُمسٕمقد، يمام هق ُم٘مرر ذم هذا اًمبحث. اٟمٔمر: اعمّماطمػ اعمٜمسقسمة 

 .361ًمٚمّمحاسمة: ص 

 ؾمبؼ خترجيف.( 2)

 ؾمبؼ خترجيف.( 3)
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أٟمف أطمؼ سم٠من يتقمم مجع اًم٘مرآن، وؿمّؼ قمٚمٞمف قمدم اظمتٞماره  وًمذًمؽ يمان يرى 

 عما ًمف ُمـ اعمٙماٟمة ذم اًم٘مراءة واًمتٚم٘مل. -وشم٘مديؿ زيد قمٚمٞمف  -ًمٜمسخ اعمّماطمػ 

سمْمٕمًا  ×ىمرأُت قمغم رؾمقل اهلل قمغم ىمراءة َُمـ شم٠مُمرويّن أىمرأ؟ ًم٘مد  »: طمتك ىمال 

 شوؾمبٕملم ؾمقرة وإّن زيدًا ًمّماطمب ذؤاسمتلم يٚمٕمب ُمع اًمّّمبٞمان
(1)

. 

ها رضمؾ، واهلل  »: وىمال   ّٓ يا ُمٕمنم اعمسٚمٛملم ُأقْمَزل قمـ ٟمسخ اعمّمحػ، ويتق

يا أهؾ اًمٕمراق  -يريد زيد سمـ صماسمت -ًم٘مد أؾمٚمٛمت وإٟمف ًمٗمل ُصٚمب رضمؾ يماومر 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ ّٚمقها، وم٢من اهلل ي٘مقل:اًمتل قمٜمد يمؿ وهم ايمتٛمقا اعمّماطمػ

ش وماًم٘مقا اهلل سماعمّماطمػ [161]آل قمٛمران:  ﴾ڱ
 (2)

. 

وإذا يمان يمذًمؽ وىمد صمبت اؿمؽمايمٝمام ذم طمْمقر اًمٕمرضة إظمػمة ومام هل اعمؼمرات 

 اًمتل ضمٕمٚمت ًمزيد أوًمقية ذم شمقزم ُمٝمٛمة اجلٛمع؟.

اعمٝمٛمة،  إن ًمزيد ُمـ اخلّمائص اًمِمخّمٞمة ُما أهٚمتف ورضمحت أطم٘مٞمتف سمتقزم -1

إٟمؽ ؿماب قماىمؾ ٓ ٟمتٝمٛمؽ، وىمد يمٜمت شمٙمتب اًمقطمل  »: وم٘مد ىمال أسمق سمٙمر 

ش ×ًمرؾمقل اهلل 
 (3)

. 

ذيمر ًمف أرسمع صٗمات ُم٘متْمٞمة ظمّمقصٞمتف سمذًمؽ: يمقٟمف ؿماسمًا  »ي٘مقل اسمـ طمجر: 

ومٞمٙمقن أٟمِمط عما يٓمٚمب ُمٜمف، ويمقٟمف قماىماًل ومٞمٙمقن أوقمك ًمف، ويمقٟمف ٓ ُيتٝمؿ ومؽميمـ 

ب اًمقطمل ومٞمٙمقن أيمثر ممارؾمة ًمف، وهذه اًمّمٗمات اًمتل اًمٜمٗمس إًمٞمف، ويمقٟمف يمان يٙمت

 شاضمتٛمٕمت ًمف ىمد شمقضمد ذم همػمه ًمٙمـ ُمٗمرىمة
(4)

  . 

                                           
ىمال و ، ُمـ ـمريؼ هبػمة سمـ يريؿ،8/321، واًمٜمسائل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى: 1/411أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد: ( 1)

 اًمّمحٞمحلم اًمبخاري إؾمٜماده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، وأصٚمف ذم»حم٘مؼ اعمسٜمد ؿمٕمٞمب إرٟم١موط: 

سمْمٕمًا وؾمبٕملم ؾمقرة، وًم٘مد  ×قمغم ىمراءة ُمـ شم٠مُمروين أن أىمرأ ومٚم٘مد ىمرأت قمغم رؾمقل اهلل »وُمسٚمؿ سمٚمٗمظ: 

 .ش أين أقمٚمٛمٝمؿ سمٙمتاب اهلل .. ×قمٚمؿ أصحاب رؾمقل اهلل 

، وىمال إًمباين: صحٞمح، واسمـ شهذا طمديث طمسـ صحٞمح»، وىمال: 5/284: اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف أظمرضمف( 2)

 ، ُمـ ـمريؼ اًمزهري.66أيب داود ذم اعمّماطمػ: ص 

 .6/229أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب: ومْمائؾ اًم٘مرآن، سماب: مجع اًم٘مرآن: ( 3)

 .9/13ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري: ( 4)
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أٟمف أيمتب اًمّمحاسمة، وهق يماشمب  إىمرار قماُمة اًمّمحاسمة ًمزيد سمـ صماسمت  -2

 .(اًمٙماشمب)ة شمقًمٞمف ذًمؽ أـمٚمؼ قمٚمٞمف اًمّمحاسمة: ، طمتك إٟمف ًمٙمثر ×وطمل رؾمقل اهلل 

ُمـ َأيْمتَُب ...» ومخٓمب اًمٜماس وم٘مال:ىمال: ىمام قمثامن  ومٕمـ ُمّمٕمب سمـ ؾمٕمد 

زيد سمـ صماسمت، ىمال: وم٠مي اًمٜماس أقمرب؟ ىماًمقا:  ×اًمٜمراس؟ ىماًمقا: يماشمُب رؾمقل اهلل 

ش: ومٚمٞمٛمؾ ؾمٕمٞمد، وًمٞمٙمتب زيد ؾمٕمٞمد سمـ اًمٕماص: ىمال قمثامن 
 (1)

. 

د وًمٙمثرة شمٕماـمٞمف ذًمؽ وأُما سماعمديٜمة وم٠ميمثر ُما يمان يٙمتب زي»ي٘مقل اسمـ طمجر: 

ش الم اًمٕمٝمدسم (اًمٙماشمب)أـمٚمؼ قمٚمٞمف: 
 (2)

. 

ومٝمق إُمام ذم  ×ٕن زيدًا يمان يٙمتب اًمقطمل ًمرؾمقل اهلل  »:  وي٘مقل اًمذهبل

ش اًمرؾمؿ، واسمـ ُمسٕمقد وم٢مُمام ذم إداء
 (3)

 

ذم اظمتٞماره ًمزيد ًمٚمخٚمٞمٗمتلم اًمراؿمديـ أيب سمٙمر وقمٛمر ذم  ٕمة قمثامن ُمتاسم -3

 اظمتٞمارمها ًمف.

شهبام ثامن ًمذًمؽ واىمتدى قم وقمٛمر اظمتاره أسمق سمٙمر »اوي:ـقل اًمسخـي٘م
 (4)

. 

صمؿ إن زيدًا هق اًمذي ٟمدسمف اًمّمديؼ ًمٙمتاسمة اعمّمحػ ومجع »وي٘مقل اًمذهبل: 

شاًم٘مرآن، ومٝمال قمتب قمغم أيب سمٙمر؟
 (5)

. 

، ومل ي١مظمر ُما  اًم٘مرآن سماعمديٜمة واسمـ ُمسٕمقد يمان سماًمٙمقومة ًم٘مد مجع قمثامن  -4

 قمزم قمٚمٞمف.

شوإٟمام قمدل قمٜمف قمثامن ًمٖمٞمبتف قمٜمف سماًمٙمقومة»:  ي٘مقل اًمذهبل
 (6)

. 

                                           
 .شإؾمٜماده صحٞمح»،وىمال:84 ومْمائؾ اًم٘مرآن:صواسمـ يمثػم ذم،81ضمف اسمـ أيب داود ذم اعمّماطمػ:صأظمر( 1)

 .9/22ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري: ( 2)

 .1/488ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ًمٚمذهبل: ( 3)

 .61: ص  اًمقؾمٞمٚمة إمم يمِمػ اًمٕم٘مٞمٚمة( 4)

 ..1/488ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ًمٚمذهبل: ( 5)

 اعمّمدر اًمساسمؼ.( 6)
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واًمٕمذر ًمٕمثامن ذم ذًمؽ أٟمف ومٕمٚمف سماعمديٜمة وقمبد اهلل سماًمٙمقومة، ومل »ي٘مقل اسمـ طمجر: 

ي١مظمر ُما قمزم قمٚمٞمف ُمـ ذًمؽ إمم أن يرؾمؾ إًمٞمف وحيرض، وأيْمًا وم٢من قمثامن إٟمام أراد 

ٟمسخ اًمّمحػ اًمتل يماٟمت مجٕمت ذم قمٝمد أيب سمٙمر وأن جيٕمٚمٝما ُمّمحٗمًا واطمدًا، ويمان 

شزيد سمـ صماسمت اًمذي ٟمسخ ذًمؽ ذم قمٝمد أيب سمٙمر هق
 (1)

. 

 ذم اًمٕمام اًمذي شمقذم ومٞمف ُمرشملم. ×ىمراءة زيد سمـ صماسمت قمغم رؾمقل اهلل  -5

ىمرأ زيد سمـ صماسمت قمغم رؾمقل »اًمسٚمٛمل أٟمف ىمال: روى اًمبٖمقي قمـ أيب قمبد اًمرمحـ 

شذم اًمٕمام اًمذي شمقوماه اهلل ومٞمف ُمرشملم ×اهلل 
 (2)

. 

ج اًمٕمٚمامء اقمؽماض اسمـ ُمسٕمقد  ف إٟمام يمان ذًمؽ رء قمغم اظمتٞمار زيد أٟم وىمد ظمرر

ىمال أسمق سمٙمر إٟمباري: وُما سمدا ُمـ قمبد »همْمب زال سمزواًمف، ي٘مقل اًم٘مرـمبل:  ٟمتٞمجة

اهلل سمـ ُمسٕمقد ُمـ ٟمٙمػم ذًمؽ ومٌمء ٟمتٞمجة اًمٖمْمب، وٓ يٕمٛمؾ سمف وٓ ي١مظمذ سمف، وٓ 

شىمد قمرف سمٕمد زوال اًمٖمْمب قمٜمف طمسـ اظمتٞمار قمثامن يِمؽ ذم أٟمف 
 (3)

 . 

قن ىمراءشمف هل اعمٕمقل قمٚمٞمٝما دون همػمها عما ًمف يريد أن شمٙم ويمان اسمـ ُمسٕمقد 

ىمران. ذم ذًمؽ، وهذه ـمبٞمٕمة ضمبٚمٞمة سمنميةُمـ ُمزية   ٓ يٙماد أطمٌد يسٚمؿ ُمٜمٝما وظماصة سملم ٕا

سمؾ يمان يريد أن شمٙمقن ىمراءشمف هل اًمتل يٕمقل قمٚمٞمٝما دون »ي٘مقل اسمـ طمجر: 

يمالُمف، ومٚمام همػمها: عما ًمف ُمـ اعمزية ذم ذًمؽ مما ًمٞمس ًمٖمػمه، يمام ي١مظمذ ذًمؽ ُمـ فماهر 

وماشمف ذًمؽ ورأى أن آىمتّمار قمغم ىمراءة زيد شمرضمٞمح سمٖمػم ُمرضمح قمٜمده اظمتار 

شاؾمتٛمرار اًم٘مراءة قمغم ُما يماٟمت قمٚمٞمف
 (4)

. 

ٖمْمب إمم اجلامقمة، ىمال اسمـ يمثػم: سمٕمد أن زال قمٜمف اًم وىمد رضمع اسمـ ُمسٕمقد 

وإٟمام روي قمـ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد رء ُمـ اًمٖمْمب: سمسبب أٟمف مل يٙمـ ممـ يمتب »

شاعمّماطمػ ... صمؿ رضمع اسمـ ُمسٕمقد إمم اًمقوماق
 (5)

. 

                                           
 . 9/19ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري: ( 1)

 .1/141، واٟمٔمر: اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: 4/525:  اًمسٜمة ًمٚمبٖمقيذح  (2)

 . 1/53:  شمٗمسػم اًم٘مرـمبل( 3)

 . 9/49ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري: ( 4)

 .68: ص  ومْمائؾ اًم٘مرآن ٓسمـ يمثػم( 5)
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جمٞمبًا قمغم ؾمبب شم٘مديؿ زيد قمغم اسمـ ُمسٕمقد ُمع أن اسمـ  -ي٘مقل أسمق ضمٕمٗمر اًمٜمحاس 

م ٕؿمٞماء مل واجلقاب»ومٞم٘مقل:  - ُمسٕمقد طمرض اًمٕمرضة : قمـ هذا أن زيد سمـ صماسمت ىُمدِّ

يمان حيٗمظ ، وُمٜمٝما: أٟمف ×دمتٛمع ًمٖمػمه، ُمٜمٝما: أٟمف يمان يٙمتب اًمقطمل ًمرؾمقل اهلل 

، وُمٜمٝما: أن ىمراءشمف يماٟمت قمغم آظمر قمرضة قمرضٝما ×رؾمقل اهلل  اًم٘مرآن ذم قمٝمد

ي٘مّمد:  - ذم قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد ×قمغم ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمسالم، وىمقل اًمٜمبل  ×اًمٜمبل 

اًمت٠مويؾ قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ احلسلم سمـ قمكم  - ُمـ أراد أن ي٘مرأ اًم٘مرآن همْماً »

قمغم شمرشمٞمٍؾ ُمثؾ  ×رشمّؾ اًم٘مرآن ومحّض اًمٜمبل اجلٕمٗمل: أن قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد يمان ي

، ىمٞمؾ: ىمد ذيمرٟما ُما ىمٞمؾ: وم٘مد طمرض اسمـ ُمسٕمقد اًمٕمرضة أظمرة وم٢منشمرشمٞمٚمف ٓ همػم ... 

ًمزيد سمـ صماسمت ؾمقى هذا، قمغم أن طمرف قمبد اهلل اًمّمحٞمح أٟمف ُمقاومؼ عمّمحٗمٜما، 

يدًمؽ قمغم ذًمؽ أن أسما سمٙمر سمـ قمٞماش ىمال: ىمرأت قمغم قماصؿ، وىمرأ قماصؿ قمغم زر، 

شىمرأ زر قمغم قمبد اهللو
 (1)

. 

 المسألة الثانية:
ىمراءات ؿماذة ُمع أٟمف طمرض اًمٕمرضة إظمػمة ومام وضمف  ُرِويت قمـ اسمـ ُمسٕمقد 

ـ ُمسٕمقد ُمع أهنام طمرضا اًمٕمرضة إظمػمة؟.ذًمؽ؟  ـ ىمراءة اسم  وعماذا اظمتٚمٗمت ىمراءة زيد قم

 : ُمـ اعمٕمٚمقم أن اًمّمحاسمة رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ ىمد اختذوا ُمّماطمػ ظماصةأوًٓ 

 ٟمسبت إًمٞمٝمؿ سمدأت ُمع ٟمزول اًم٘مرآن واٟمتٝمت سمآضمتامع قمغم اعمّمحػ اًمٕمثامين.

وىمد يماٟمقا يدوٟمقن ومٞمٝما ُما شمٚم٘مقه ُمـ اًم٘مرآن سم٠مطمرومف اًمسبٕمة إسمان ٟمزوًمف، وهذه 

اعمّماطمػ يمتبت ىمبؾ اًمٕمرضة إظمػمة
(2)

. 

ٜمٝمؿ ُمـ اًمٚمبس وصمبت أن اًمّمحاسمة يماٟمقا يدظمٚمقن ومٞمٝما زيادات شمٗمسػمية، ُٕم

يماٟمقا رسمام يدظمٚمقن اًمتٗمسػم ذم اًم٘مراءة إيْماطمًا وسمٞماٟمًا: ٕهنؿ »:  زريي٘مقل اسمـ اجل

                                           
 .484اعمٜمسقخ ٕيب ضمٕمٗمر اًمٜمحاس: ص اًمٜماؾمخ و( 1)

 .1/271ًمٕمرومان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمزرىماين: ، وُمٜماهؾ ا1/219اٟمٔمر: اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: ( 2)
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ىمرآٟمًا، ومٝمؿ آُمٜمقن ُمـ آًمتباس، ورسمام يمان سمٕمْمٝمؿ  ×حم٘م٘مقن عما شمٚم٘مقه قمـ اًمٜمبل 

شيٙمتبف ُمٕمف
 (1)

. 

: صمبت ٟمسخ سمٕمض اًمقضمقه اًمتل مل يثبت شمقاشمرها ومٞمام سمٕمد مما يمان ُمدوٟمًا ذم صماٟمٞماً 

ة، مما يمان ُم٠مذوٟمًا ذم اًم٘مراءة سمف ىمبؾ اًمٕمرضة، ومما يدل ُمّماطمٗمٝمؿ ذم اًمٕمرضة إظمػم

أُمرشمٜمل قمائِمة »قمغم ذًمؽ ُما روي قمـ أيب يقٟمس ُمقمم قمائِمة أم اعم١مُمٜملم، أٟمف ىمال: 

ٱ  ٻ   ﴿ إذا سمٚمٖمت هذه أية:»ُمّمحٗمًا، صمؿ ىماًمت:  ريض اهلل قمٜمٝما أن أيمتب هلا

قمكّم:  ٚمام سمٚمٖمتٝما آذٟمتٝما، وم٠مُمٚمتومآذين، وم [238]اًمب٘مرة: ﴾ٻ  ٻ  ٻ 

، صمؿ ﴾ك وصالة اًمٕمٍم وىمقُمقا هلل ىماٟمتلمطماومٔمقا قمغم اًمّمٚمقات واًمّمالة اًمقؾمٓم﴿

، ٟمزًمت هذه أية: ، ىمال اًمؼماء سمـ قمازب ش×ىماًمت: ؾمٛمٕمتٝما ُمـ رؾمقل اهلل 

وم٘مرأٟماها ُما ؿماء اهلل،  ،﴾ٚمقات واًمّمالة اًمقؾمٓمك وصالة اًمٕمٍمطماومٔمقا قمغم اًمّم﴿

﴾ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ﴿ صمؿ ٟمسخٝما اهلل، ومٜمزًمت:
 (2). 

: سمٕمد اإلمجاع قمغم اعمّمحػ اًمٕمثامين، أصبحت يمؾ ىمراءة ختاًمػ رؾمٛمف مما صماًمثاً 

 هق ُمقضمقد ذم ُمّماطمػ اًمّمحاسمة ؿماذة ٓ ي٘مرأ هبا، وإن صحت روايتٝما.

وواومؼ اًمٚمٗمظ هبا ظمط ُمّمحػ قمثامن اًمذي أمجع اًمّمحاسمة ومٛمـ »ي٘مقل ُمٙمل: 

قمٜمد مجٞمع اًمٕمٚمامء  سمٕمدهؿ قمٚمٞمف، واـمرح ُما ؾمقاه مما خياًمػ ظمٓمف ... وصارت اًم٘مراءة

 شسمام خياًمٗمف سمدقمة وظمٓم٠م، وإن صحت ورويت
(3)

. 

طمتك  -: اؾمتٛمر سمٕمض اًمٜم٘مٚمة ذم اًم٘مراءة سمبٕمض إطمرف اعمٜمسقسمة ًمٚمّمحاسمة راسمٕماً 

ممـ مل  وُمٜمٝمؿ اًمٜماىمٚملم قمـ اسمـ ُمسٕمقد  -سمٕمد اإلمجاع قمغم اعمّمحػ اًمٕمثامين

ًمتٗمسػمية وهل ًمست يٕمٚمٛمقا سمٜمسخٝما، أو ممـ شمقمهقا ىمرآٟمٞمتٝما وهل ُمـ اًمزيادات ا

 اًمتحرير واًمتح٘مٞمؼ ومتٞمٞمز اًمّمحٞمح ُمـ اًمِماذ. يمذًمؽ، وؾم٘مٓمت سمٕمد ذًمؽ ذم زُمـ

                                           
 .1/44اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم: ( 1)

 .2/122: (ّمالة اًمقؾمٓمك صالة اًمٕمٍماًمدًمٞمؾ عمـ ىمال اًم)أظمرضمف ُمسٚمؿ، يمتاب اعمساضمد، سماب: ( 2)

 .32اإلسماٟمة عمٙمل: ص ( 3)
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 سمؾ إن سمٕمض هذه اًم٘مراءات اًمِماذة اعمٜمسقسمة ًمبٕمض اًمّمحاسمة يماسمـ ُمسٕمقد 

واعمخاًمٗمة خلط اعمّمحػ يماٟمت ىمراءة صحٞمحة ي٘مرءون هبا، سمؾ متسٙمقا هبا ٕهنؿ 

وؾم٘مط »ٛمع اًمٕمثامين، ي٘مقل ُمٙمل: سمٕمد اجل ُمع ؿمذوذها ،×ؾمٛمٕمقها ُمـ اًمٜمبل 

.. ع قمغم ظمط اعمّمحػاًمٕمٛمؾ سماًم٘مراءات اًمتل ختاًمػ اخلط ومٙم٠مهنا ُمٜمسقظمة سماإلمجا

 شومتادى سمٕمض اًمٜماس ذم اًم٘مراءة سمام خياًمػ ظمط اعمّمحػ مما صمبت ٟم٘مٚمف
(1)

. 

ىمٚمت: ُمثال هذا ُما صمبت ذم اًمّمحٞمحلم »أسمق ؿماُمة ُمٕمٚم٘مًا قمغم يمالم ُمٙمل : ىمال 

* ُمسٕمقد وأيب اًمدرداء:  بد اهلل سمـُمـ ىمراءة قم ْٞمِؾ إَِذا َيْٖمَِمك* َواًمٜمرَٝماِر إَِذا دَمَغمر )َواًمٚمر

ُْٟمَثك ْٕ يَمِر َوا  ﴾ڻ   ں  ں  ڻ    ﴿ اجلامقمة قمغم وومؼ ظمط اعمّمحػ: ، وىمراءة(َواًمذر

ش[3]اًمٚمٞمؾ: 
 (2). 

وٟمحـ ٟم٘مٓمع سم٠من يمثػمًا ُمـ اًمّمحاسمة رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ »وي٘مقل اسمـ اجلزري: 

ام ظماًمػ رؾمؿ اعمّمحػ اًمٕمثامين ىمبؾ اإلمجاع قمٚمٞمف ُمـ زيادة يمٚمٛمة أو يماٟمقا ي٘مرءون سم

 شأيمثر، وإسمدال أظمرى سم٠مظمرى
(3)

. 

وقمٜمد شم٘مسٞمؿ اسمـ اجلزري ٕٟمقاع اًم٘مراءات اًمِماذة ذيمر اًم٘مراءة اًمتل صح ؾمٜمدها، 

 وُمثاهلا»هلا سم٘مراءة ٓسمـ ُمسٕمقد طمٞمث ىمال: اًمٕمرسمٞمة وظماًمٗمت اًمرؾمؿ، وُمثرؾ  وواوم٘مت

ُْٟمَثك)وأيب اًمدرداء: ىمراءة اسمـ ُمسٕمقد  ْٕ يَمِر َوا ويمان )، وىمراءة اسمـ قمباس: (َواًمذر

حق ذًمؽ ، وٟم(وأُما اًمُٖمالُم ومٙمان يَماومِراً  *َأَُماَُمٝمؿ َُمِٚمٌؽ َي٠ْمظُمُذ يُمؾر ؾَمِٗمٞمٜمٍة َصاحلٍة هَمّْمبا

شمما صمبت سمٜم٘مؾ اًمث٘مات ... 
(4)

. 

اًمٕمرسمٞمة اًم٘مسؿ اًمثاين ُمـ اًم٘مراءة اًمّمحٞمحة: ُما واومؼ »وىمال ذم ُمٜمجد اعم٘مرئلم: 

وصح ؾمٜمده وظماًمػ اًمرؾمؿ يمام ورد ذم اًمّمحٞمح ُمـ زيادة وٟم٘مص وإسمدال يمٚمٛمة 

                                           
 .45اعمّمدر اًمساسمؼ: ص ( 1)

 .154اعمرؿمد اًمقضمٞمز ٕيب ؿماُمة: ص ( 2)

  .1/29ٜمنم ٓسمـ اجلزري: شم٘مريب اًم( 3)

 .1/14اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم:( 4)



 ناصر بن سعود القثامي د.                                                      العرضة األخيرة : داللتها وأثرها

66 

قمـ أيب اًمدرداء، وقمٛمر، واسمـ ُمسٕمقد، وهمػمهؿ، ومٝمذه  سم٠مظمرى، وٟمحق ذًمؽ مما ضماء

ك اًمٞمقم ؿماّذة ًمٙمقهنا ؿمذت قمـ رؾمؿ اعمّمحػ اعمجٛمع قمٚمٞمف شاًم٘مراءات شمسٛمر
 (1)

 . 

 هذا اعمّمحػ اعمتخػم وشمرك ُما واؾمتٛمر اًمٜماس قمغم»ىمال اسمـ قمٓمٞمة ذم اعمحرر: 

يمان يُمتب ؾمدًا ًمٚمذريٕمة وشمٖمٚمٞمبًا عمّمٚمحة إًمٗمة، وهل اعمّماطمػ اًمتل  ظمرج قمٜمف مما

أن حترق أو خترق، وم٠مُما اسمـ ُمسٕمقد وم٠مسمك أن يزال ُمّمحٗمف  أُمر قمثامن سمـ قمٗمان 

ومؽمك، وًمٙمـ أسمك اًمٕمٚمامء ىمراءشمف ؾمدًا ًمٚمذريٕمة، وٕٟمف روي أٟمف يمتب ومٞمف أؿمٞماء قمغم 

اًمتٗمسػم ومٔمٜمٝما ىمقم ُمـ اًمتالوة ومتخٚمط إُمر ومٞمف، ومل يس٘مط ومٞمام شمرك ُمٕمٜمك ُمـ وضمٝمة 

ُمٕماين اًم٘مرآن ٕن اعمٕمٜمك ضمزء ُمـ اًمنميٕمة، وإٟمام شمريمت أًمٗماظ ُمٕماٟمٞمٝما ُمقضمقدة ذم 

شاًمذي أصمبت
 (2)

 . 

وأُما اسمـ ُمسٕمقد ومرويت قمٜمف روايات يمثػمة ُمٜمٝما ُما ًمٞمس سمثاسمت »وي٘مقل اًمٜمقوي: 

ت ُمٜمٝما خماًمًٗما عما ىمٚمٜماه ومٝمق حمٛمقل قمغم أٟمف يمان يٙمتب ذم قمٜمد أهؾ اًمٜم٘مؾ، وُما صمب

ُمّمحٗمف سمٕمض إطَمٙمام واًمتٗماؾمػم مما يٕمت٘مد أٟمف ًمٞمس سم٘مرآن، ويمان ٓ يٕمت٘مد حتريؿ 

شيثبت ومٞمٝما ُما يِماء ذًمؽ، ويمان يراه يمّمحٞمٗمة
 (3)

 . 

اًم٘مراءة اًمِماذة اخلارضمة قمـ رؾمؿ اعمّمحػ ُمثؾ »وي٘مقل اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل: 

.. ٓ دمقز اًم٘مراءة هبا ذم اًمّمالة .. وم٢مهنا إن صمبتت ومٝمل ُمٜمسقظمة  ىمراءة اسمـ ُمسٕمقد

شسماًمٕمرضة أظمرة
 (4)

. 

ووصٚمت قمـ  : واًم٘مراءة اعمتقاشمرة اًمتل ٟم٘مٚمت قمـ اسمـ ُمسٕمقد وزيدىمٚمت

واعمتٚم٘ماة سماًمسٜمد اعمتّمؾ ًمٞمس سمٞمٜمٝما اظمتالف إٓ ُما يمان  ـمريؼ إؾماٟمٞمد اًمّمحٞمحة،

راءة قماصؿ ومحزة واًمٙمسائل وظمٚمػ اًمبزار ُمـ أوضمف صماسمتة ذم اًمٕمرضة إظمػمة، وم٘م

                                           
  .82ُمٜمجد اعم٘مرئلم ٓسمـ اجلزري: ص ( 1)

 .1/32اعمحرر اًمقضمٞمز ٓسمـ قمٓمٞمة: ( 2)

 .3/181ذح اًمٜمقوي قمغم ُمسٚمؿ:  ( 3)

 . 4/418: -سماظمتّمار  –اًمٗمتاوى اًمٙمؼمى ( 4)
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ىمراءة اًمٙمقومٞملم اعمتقاشمرة وهمػمهؿ ُمـ اًمٕمنمة شمرضمع ذم أؾماٟمٞمدها ٓسمـ ُمسٕمقد وزيد 

 سمـ صماسمت وهذا يدل قمغم آشمٗماق.

إن محزة وقماصام يرويان قمـ قمبد اهلل سمـ »اًم٘مرـمبل: ىمال أسمق سمٙمر إٟمباري: ي٘مقل 

شُمسٕمقد ُما قمٚمٞمف مجاقمة اعمسٚمٛملم
 (1)

. 

وم٢من ىمٞمؾ: وم٘مد طمرض اسمـ ُمسٕمقد اًمٕمرضة أظمرة، »أسمق ضمٕمٗمر اًمٜمحاس:  وي٘مقل

قمغم أن طمرف قمبد اهلل اًمّمحٞمح أٟمف ىمٞمؾ: ىمد ذيمرٟما ُما ًمزيد سمـ صماسمت ؾمقى هذا، 

يدًمؽ قمغم ذًمؽ أن أسما سمٙمر سمـ قمٞماش ىمال: ىمرأت قمغم قماصؿ، وىمرأ  ،ُمقاومؼ عمّمحٗمٜما

شقماصؿ قمغم زر، وىمرأ زر قمغم قمبد اهلل
 (2)

 . 

 العرضة األخيرة واألحرف السبعة: عالمبحث الراب
ٟمزل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمغم ؾمبٕمة أطمرف يمام صمبت ذًمؽ ذم إطماديث اًمّمحٞمحة، 

 ×إرادًة ًمٚمتٞمسػم واًمتٝمقيـ قمغم إُمة، وشمقؾمٕمًة ورمحة ُمـ اهلل، شمٚم٘ماها رؾمقل اهلل 
قمـ ـمريؼ اًمقطمل، وهل ٟمٕمٛمة ُمـ اهلل قمغم قمباده طمٞمث ختتٚمػ هلجاهتؿ وم٠مقمٓمقا 

قمغم ُما اقمتادت قمٚمٞمف أًمسٜمتٝمؿ، وهذه اإلسماطمة اعمذيمقرة مل شم٘مع ومسحة سماًم٘مراءة 

ىماًمف اًمسٞمقـمل ×سماًمتِمٝمل، سمؾ اعمْرقمل ذم ذًمؽ اًمسامع ُمـ اًمٜمبل 
(3)

. 

: ×ىمقًمف ذم ىمّمتف ُمع هِمام سمـ طمٙمٞمؿ  ضماء ذم طمديث قمٛمر سمـ اخلٓماب 

شإن هذا اًم٘مرآن أٟمزل قمغم ؾمبٕمة أطمرف وماىمرؤوا ُما شمٞمَّس ُمٜمف»
 (4)

. 

ل ذم ُمٕمٜمك هذه إطمرف اًمسبٕمة طمتك سمٚمٖمت أرسمٕملم ىمقًٓ، وىمد شمٕمددت إىمقا

يمام طمٙمك ذًمؽ اًم٘مرـمبل واًمسٞمقـمل
(5)

. 

وىمٞمؾ ذم ُمٕمٜماها أهنا ؾمبٕمة أٟمقاع ُمـ اًمقضمقه اًمتل حيّمؾ هبا اًمتٖماير وآظمتالف 

، ىماًمف اًمرازي واسمـ ىمتٞمبةاًم٘مرآٟمٞمةذم اًمٙمٚمامت 
(6)

 ، واظمتٚمٗمقا ذم شمٕمٞملم شمٚمؽ إٟمقاع.

                                           
 .21/81( شمٗمسػم اًم٘مرـمبل: 1)

 . 484ٕمٗمر اًمٜمحاس: ص ( اًمٜماؾمخ واعمٜمسقخ ٕيب ضم2)

 .1/131( اٟمٔمر: اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: 3)

 .6/228أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب ومْمائؾ اًم٘مرآن، سماب: أٟمزل اًم٘مرآن قمغم ؾمبٕمة أطمرف:  (4)

 .1/131واإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  ،1/31اٟمٔمر: اجلاُمع ٕطمٙمام اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمبل:  (5)

 .312 إطمرف اًمسبٕمة ًمٚمرازي ت: طمسـ ضٞماء قمؽم: ص ، وُمٕماين36اٟمٔمر: ُمِمٙمؾ شم٠مويؾ اًم٘مرآن: ص  (6)
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أن إطمرف اًمسبٕمة وضمقه ُمتٕمددة ُمتٖمايرة ُمٜمزًمة ُمـ وضمقه »وأىمرب ُما ىمٞمؾ ومٞمٝما: 

اًم٘مراءة، يٛمٙمٜمؽ أن شم٘مرأ سم٠ميِّ ُمٜمٝما، ومتٙمقن ىمد ىمرأت ىمرآٟمًا ُمٜمزًٓ، وأىمَم طمد يٛمٙمـ 

اًم٘مرآٟمٞمة  وذًمؽ ذم اًمٙمٚمٛمة اعمٜمزًمة هق ؾمبٕمة أوضمف، اًم٘مرآٟمٞمة اًمقضمقه أن شمبٚمٖمف

 شاًمقاطمدة...
(1)

. 

 إطمرف اًمسبٕمة، وُما سم٘مل ُمـ واًمٕمرضة إظمػمة صمبت ومٞمٝما اًمٜمسخ ًمبٕمض هذه

 اًمثاسمتة، وهق ُما مجع قمثامن  اًم٘مرآٟمٞمةمجٚمتٝما هق ُما ٟمتٕمبد اهلل سمف ُمـ أوضمف اًم٘مراءات 

 اًمٜماس قمٚمٞمف.

وماًمّمحاسمة ىماُمقا سمٜمسخ اًم٘مرآن قمغم اًمٚمٗمظ اعمٜمزل، وصار إصؾ »ي٘مقل أسمق ؿماُمة: 

ا قمارضف سمف سمٕمد ُم ×ُما اؾمت٘مرت قمٚمٞمف اًم٘مراءة ذم اًمسٜمة اًمتل شمقذم ومٞمٝما رؾمقل اهلل 

ذم شمٚمؽ اًمسٜمة ُمرشملم، صمؿ اضمتٛمٕمت اًمّمحاسمة قمغم إصمباشمف سملم اًمدومتلم،  ضمؼميؾ 

ٓ خياًمػ اعمرؾمقموسم٘مل ُمـ إطمرف اًمسبٕمة اًمتل يمان أسمٞمح ىمراءة  شاًم٘مرآن قمٚمٞمٝما ُما 
 (2)

. 

إن اهلل ٟمسخ سمٕمض شمٚمؽ احلروف عما يمان ضمؼميؾ يٕمارض » وي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞمة:

شسماًم٘مران ذم يمؾ رُمْمان ×اًمٜمبل 
(3)

. 

ـ إطمرف اًمسبٕمة اعمتب٘مٞمة سمٕمد اًمٕمرضة إظمػمة.  واًم٘مراءات اًمٕمنمة اعمتقاشمرة شمٕمتؼم ضمزءاً ُم

إن هذه اًم٘مراءات اًمتل ي٘مرأ هبا اًمٜماس اًمٞمقم وصحت روايتٝما قمـ »ي٘مقل ُمٙمل: 

إئٛمة هل ضمزء ُمـ إطمرف اًمسبٕمة اًمتل ٟمزل هبا اًم٘مرآن، وواومؼ اًمٚمٗمظ هبا ظمط 

شاعمّمحػ
(4)

. 

 مسألة:
 ؟ ميع األحرف السبعة أم بحرف واحدة األخيرة كانت بجهل العرض

                                           
 .88يمتاسمف: طمديث إطمرف اًمسبٕمة: ص ذهب إًمٞمف د. قمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد اًمٗمتاح ىماري ذم  (1)

 .89ص  -سماظمتّمار -اعمرؿمد اًمقضمٞمز ٕيب ؿماُمة  (2)

 .3/121اًمّمارم اعمسٚمقل قمغم ؿماشمؿ اًمرؾمقل ٓسمـ شمٞمٛمٞمة:  (3)

 .32اإلسماٟمة عمٙمل: ص  (4)
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ًمٚم٘مرآن يمان قمرضًا سمحروومف ووضمقهف اًمتل ٟمزل  ×ُمـ اًمثاسمت أن قمرض اًمٜمبل 

 قمٚمٞمٝما، واعم٠مذون سم٘مراءهتا، وـمري٘مة أدائٝما.

ومٚمام يمان ذم اًمٕمام اًمذي شمقذم ومٞمف قمرضف قمٚمٞمف ...» ي٘مقل أسمق قمٛمرو اًمداين:

ٚمٞمف ذم يمؾ قمرضة سمقضمف، وىمراءة وضمف ُمـ ي٠مظمذ قم قمرضتلم، ومٙمان ضمؼميؾ قمٚمٞمف 

شهذه إوضمف واًم٘مراءات اعمختٚمٗمة
 (1)

. 

هذه احلروف اًمسبٕمة، وقمارضف هبا  ×أسماح اهلل شمٕمامم ًمٜمبٞمف » ىمال اسمـ قمٓمٞمة:

ذم قمرضاشمف... وم٠مىمرأ ُمرة ٕيّب سمام قمارضف سمف ضمؼميؾ، وُمرة ٓسمـ ُمسٕمقد  ضمؼميؾ 

شسمام قمارضف سمف أيْماً 
 (2)

. 

شن ضمؼميؾ ي٠ميت ذم يمؾ قمرضة سمحرف إمم أن متر ؾمبٕمةيما»وي٘مقل اًمزريمٌم: 
 (3)

. 

ويمان يٕمٞمد ذًمؽ اجلزء ُمرارًا سمحسب شمٕمدد احلروف اعم٠مذون »وي٘مقل اسمـ طمجر: 

شذم ىمراءهتا
 (4)

. 

ف اًمسبٕمة، وٟم٘مؾ اسمـ طمجر ظمالومًا ذم اًمٕمرضة إظمػمة ظماصة هؾ يماٟمت سمإطمر

ت سمجٛمٞمع إطمرف واظمتٚمػ ذم اًمٕمرضة إظمػمة هؾ يماٟم»أم سمحرف ُمٜمٝما؟ سم٘مقًمف: 

اعم٠مذون ذم ىمراءهتا، أو سمحرف واطمد ُمٜمٝما، وقمغم اًمثاين: ومٝمؾ هق احلرف اًمذي مجع 

 شقمٚمٞمف قمثامن مجٞمع اًمٜماس أو همػمه
(5)

. 

: وهذا اخلالف اعمذيمقر ذم اًمٕمرضة إظمػمة يٜمِمٓمر ُمـ ظمالف ُمِمٝمقر ذم ىمٚمت

تٛمٚمف ُمس٠مًمة اجلٛمع اًمٕمثامين ورؾمؿ اعمّماطمػ هؾ يمان قمغم طمرف واطمد أم قمغم ُما حي

 اًمرؾمؿ مما سم٘مل ُمـ إطمرف اًمسبٕمة.

                                           
 .1/119ضماُمع اًمبٞمان ذم اًم٘مراءات اًمسبع ًمٚمداين:  (1)

 ، ومل أضمده ذم اعمحرر اًمقضمٞمز ٓسمـ قمٓمٞمف.1/47ٟم٘مٚمف اًم٘مرـمبل قمٜمف ذم شمٗمسػمه:  (2)

 .1/221اًمؼمهان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  (3)

 .1/49ومتح اًمباري ذح صحٞمح اًمبخاري:  (4)

 .9/44اعمّمدر اًمساسمؼ:  (5)
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مجع اًمٜماس قمغم طمرف واطمد وهؿ: اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي،   وماًم٘مائٚمقن سم٠من قمثامن

 وأسمق ضمٕمٗمر اًمٓمحاوي، واحلارث اعمحاؾمبل، واسمـ قمبد اًمؼم ذهبقا خمتٚمٗملم إمم رأيلم:

: ُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل إن اًمٕمرضة إظمػمة يماٟمت سمجٛمٞمع إطمرف اًمسبٕمة ُمع إول

، وأن قمثامن ×ٟمسخت شمالوشمف ُمٜمٝما، وأن إطمرف مل شمٜمسخ ذم طمٞماة اًمٜمبل إؾم٘ماط ُما 

  هق ُمـ ىمٍم اًمٜماس قمغم طمرف واطمد وهق طمرف ىمريش، عمسقهمات ُمٜمٝما: إهناء

اخلالف واًمٗمرىمة احلاصٚمة سمقضمقد إوضمف اعمختٚمٗمة واًمتل ُمردها إمم وضمقد رظمّمة 

ُمة اًم٘مراءة سمام إطمرف اًمسبٕمة، وُمٜمٝما: أن إطمرف اًمسبٕمة يماٟمت رظمّمة جيقز ًمأل

 ؿماءت ُمٜمٝما وشمرك ُما ؿماءت.

: ُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘مقل إن اًمٕمرضة إظمػمة يماٟمت قمغم طمرف واطمد وهق طمرف اًمثاين

إٟمام مجع اًمٜماس  ، وقمثامن  × زيد سمـ صماسمت، وأن إطمرف ٟمسخت ذم طمٞماة اًمٜمبل

قمغم هذا احلرف اًمثاسمت ذم اًمٕمرضة إظمػمة
(1)

. 

 ٘ماًل قمـ اًم٘مرـمبل:أؿمار هلذا اخلالف اًمزريمٌم ذم اًمؼمهان ٟم

( سماىمٞمة إمم أن ٟم٘مرؤها؟، أم -إطمرف اًمسبٕمة  –صمؿ اظمتٚمٗمقا هؾ هل )»ي٘مقل: 

 يمان ذًمؽ أوًٓ صمؿ اؾمت٘مر احلال سمٕمده قمغم ىمقًملم:

هؿ  -وهق أن إُمر يمان يمذًمؽ صمؿ اؾمت٘مر قمغم ُما هق أن  -إن اًم٘مائٚملم سماًمثاين 

صمؿ ي، واًمٓمحاوي، أيمثر اًمٕمٚمامء ُمٜمٝمؿ: ؾمٗمٞمان سمـ قمٞمٞمٜمة، واسمـ وهب، واًمٓمؼم

( أم سمٕمد ووماشمف -أي: ذم اًمٕمرضة إظمػمة  -) ×ل طمٞماشمف ـر ومـؾ اؾمت٘مـ: ه قاـاظمتٚمٗم

(؟، وإيمثرون قمغم إول، واظمتاره اًم٘مايض أسمق سمٙمر سمـ -أي: سمّمٜمع قمثامن-)

اًمٓمٞمب، واسمـ قمبد اًمؼم، واسمـ اًمٕمريب، وهمػمهؿ، ورأوا أن رضورة اظمتالف ًمٖمات 

ٝمؿ اىمتْمت اًمتقؾمٕمة قمٚمٞمٝمؿ ذم أول إُمر وم٠مذن ًمٙمؾ اًمٕمرب وُمِم٘مة ٟمٓم٘مٝمؿ سمٖمػم ًمٖمت

ُمٜمٝمؿ أن ي٘مرأ قمغم طمرومف، أي: قمغم ـمري٘متف ذم اًمٚمٖمة إمم أن اٟمْمبط إُمر ذم آظمر 

                                           
 ، واًمٙمٚمامت احلسان1/168، وُمٜماهؾ اًمٕمرومان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: 1/213اًمؼمهان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  اٟمٔمر: (1)

 .146ذم إطمرف اًمسبٕمة ومجع اًم٘مرآن ًمٚمٛمٓمٞمٕمل: ص 
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اًمٕمٝمد، وشمدرسمت إًمسـ ومتٙمـ اًمٜماس ُمـ آىمتّمار قمغم اًمٓمري٘مة اًمقاطمدة، ومٕمارض 

ٔن، ومٜمسخ اًم٘مرآن ُمرشملم ذم اًمسٜمة أظمرة واؾمت٘مر قمغم ُما هق قمٚمٞمف ا ×ضمؼميؾ اًمٜمبل 

اهلل ؾمبحاٟمف شمٚمؽ اًم٘مراءة اعم٠مذون ومٞمٝما سمام أوضمبف ُمـ آىمتّمار قمغم هذه اًم٘مراءة اًمتل 

ششمٚم٘ماها اًمٜماس
 (1)

. 

 وأؿمار إمم هذا اخلالف يمذًمؽ اسمـ شمٞمٛمٞمة سم٘مقًمف:

ومٙمذًمؽ إطمرف اًمسبٕمة عما رأى اًمّمحاسمة أن إُمة شمٗمؽمق وختتٚمػ وشمت٘ماشمؾ إذا »

قمغم ذًمؽ اضمتامقمًا ؾمائٖمًا، وهؿ ُمٕمّمقُمقن أن مل جيتٛمٕمقا قمغم طمرف واطمد، اضمتٛمٕمقا 

 جيتٛمٕمقا قمغم ضالًمة، ومل يٙمـ ذم ذًمؽ شمرك ًمقاضمب وٓ ومٕمؾ عمحٔمقر.

ُمـ ي٘مقل سم٠من اًمؽمظمٞمص ذم إطمرف اًمسبٕمة يمان ذم أول اإلؾمالم عما  وُمـ ه١مٓء

ذم اعمحاومٔمة قمغم طمرف واطمد ُمـ اعمِم٘مة قمٚمٞمٝمؿ أوًٓ، ومٚمام شمذًمٚمت أًمسٜمتٝمؿ سماًم٘مراءة 

ؿ قمغم طمرف واطمد يسػمًا قمٚمٞمٝمؿ وهق أوومؼ هلؿ، أمجٕمقا قمغم احلرف اًمذي يمان اشمٗماىمٝم

شوي٘مقًمقن إٟمف ٟمسخ ُما ؾمقى ذًمؽ يمان ذم اًمٕمرضة أظمرة،
 (2)

. 

اهلل سمب٘مائف ُمـ  واًمذي اشمٗمؼ قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر أن اًمٕمرضة إظمػمة يماٟمت قمغم ُما أذن

إطمرف اًمسبٕمة، وهق ُما مُجٕمت ُمّماطمػ قمثامن واؾمت٘مرت قمغم ُما شمقاشمر ُمٜمف، مل 

شمؽمك ُمٜمف طمرومًا، وأن رؾمٛمٝما حيتٛمؾ ُما سم٘مل صماسمتًا ُمٜمٝما سمٕمد اًمٕمرضة إظمػمة
(3)

. 

ويدل قمغم ذًمؽ ُما أؿمار إًمٞمف أسمق ؿماُمة ُمـ وضمقد آظمتالف ذم اًم٘مراءات سمٕمد 

 ّماطمػ.اًمٕمرضة إظمػمة إمم أن يمتبت اعم

 ×قمـ قمبٞمد اًمسٚمامين ىمال: اًم٘مراءة اًمتل قمرضت قمغم رؾمقل اهلل » طمٞمث ي٘مقل:
 .شومٞمف، هل اًمتل ي٘مرؤها اًمٜماس اًمٞمقمذم اًمٕمام اًمذي ىمبض 

                                           
 .1/213اًمؼمهان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  (1)

 .13/397اًمٗمتاوى اًمٙمؼمى ٓسمـ شمٞمٛمٞمة:  (2)

ًمٜمنم ذم ، وا141ؿماُمة: ص يبٕ، واعمرؿمد اًمقضمٞمز 319اٟمٔمر: ُمٕماين إطمرف اًمسبٕمة ًمٚمرازي: ص  (3)

 .1/31اًم٘مراءات اًمٕمنم: 
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ٟمّمًا أٟمف  ×ىمال: ىمٚمت: وهذه اًمسٜمة اًمتل أؿمار إًمٞمٝما هل ُما صمبت قمـ رؾمقل اهلل 

٘مراءة ذم زُماٟمف ىمرأه وأذن ومٞمف قمغم ُما صح قمٜمف .. ومألضمؾ ذًمؽ يمثر آظمتالف ذم اًم

شوسمٕمده إمم أن يمتبت اعمّماطمػ، سماشمٗماق ُمـ اًمّمحاسمة سماعمديٜمة قمغم ذًمؽ ×
(1)

. 

وماعمّمحػ يمتب قمغم طمرف واطمد، وظمٓمف حمتٛمؾ ٕيمثر ُمـ طمرف، » ي٘مقل ُمٙمل:

إذ مل يٙمـ ُمٜم٘مقـمًا، وٓ ُمْمبقـمًا، ومذًمؽ آطمتامل اًمذي اطمتٛمؾ اخلط هق ُمـ اًمستة 

شإطمرف اًمباىمٞمة
(2)

. 

 يٗمٝمؿ ُمٜمف اًمتقىمػ، وىمد ذهب إًمٞمف أسمق قمٛمرو اًمداين، وهمػمه. : ُمااًم٘مقل اًمثاًمث

وإّٟما ٓ ٟمدري طم٘مٞم٘مة أّي هذه اًمسبٕمة إطمرف يمان آظمر »ي٘مقل أسمق قمٛمرو اًمداين: 

اًمٕمرض، أو آظمر اًمٕمرض يمان سمبٕمْمٝما دون مجٞمٕمٝما، وأن مجٞمع هذه اًمسبٕمة أطمرف 

ومٝما وضبٓمتٝما إُمة قمغم اظمتال ×واؾمتٗماضت قمـ رؾمقل اهلل  ىمد يماٟمت فمٝمرت

شقمٜمف، وشمٚمّ٘مٞمٝما ُمٜمف، ومل يٙمـ رء ُمٜمٝما ُمِمٙمقيمًا ومٞمف وٓ ُمرشماسمًا سمف
 (3)

. 

وٓ يٛمٙمـ  اًم٘مراءة هبذه اًمسبٕمة رم ظمتٛمة واطمدة ، ... »وي٘مقل اًم٘مايض قمٞماض: 

، ويمٚمٝما ×وٓ ُيدرى أى هذه اًمسبٕمة أطمرف .. يمان آظمر اًمٕمرض قمغم اًمٜمبل 

ش×ُمستٗمٞمْمة قمـ اًمٜمبل 
 (4)

. 

 

                            

                                           
 .171اعمرؿمد اًمقضمٞمز ٕيب ؿماُمة: ص  (1)

 .34اإلسماٟمة عمٙمل: ص  (2)

 .1/129ضماُمع اًمبٞمان ذم اًم٘مراءات اًمسبع ًمٚمداين: ( 3)

 .3/116( إيمامل اعمٕمٚمؿ ذح صحٞمح ُمسٚمؿ: 4)
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 الفصل الجاني
 آثار العرضة األخرية

  أثر العرضة األخيرة في جمع القرآن الكريم : المبحث األول
، صمؿ ذم قمٝمد قمثامن ُمـ اعمٕمٚمقم أن اًم٘مرآن اًمٙمريؿ مجع ذم قمٝمد أيب سمٙمر اًمّمديؼ 

، ويمان ًمٙمؾ مجع سمقاقمثف وُمٞمزاشمف، وماًمباقمث جلٛمع اًم٘مرآن ذم قمٝمد أيب سمٙمر سمـ قمٗمان 

 يذهب رء ُمـ اًم٘مرآن سمذهاب طمٗمٔمتف، وذًمؽ طملم اؾمتحرر اًم٘متؾ  ظمِمٞمة أن

درة، وأُمرا مجٕمف ذم قمٝمد قمثامن  ظمتالف ذم وضمقه اًم٘مراءة سماًم٘مراء ذم طمروب اًمرِّ ومٚمٙمثرة ٓا
(1)

. 

 أواًل: الجمع البكري والعرضة األخيرة:
ُمِمتٛمؾ قمغم إطمرف  وُمـ اًمثاسمت اعمٕمٚمقم قمٜمد اًمٕمٚمامء أن ُمّمحػ أيب سمٙمر 

اًمتل ٟمزل اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمٚمٞمٝما، وأٟمف شمؿ ومٞمف حتري اًمدىمة، سمحٞمث مل جيٛمع ذم اًمسبٕمة 

 شمٚمؽ اًمّمحػ إٓ ُما شم٠ميمد ُمـ صحتف وقمدم ٟمسخ شمالوشمف..

ي٘مقل أسمق قمٛمرو اًمداين ذم أرضمقزشمف
(2)

 :قمـ مجع أيب سمٙمر 

 ومل يٛمٞمز أطمرف اًمتخاًمػ               ومجع اًم٘مرآن ذم اًمّمحائػ             

 راتـويمؾ ُما صح ُمـ اًم٘مِ                ؾمؿ اًمسبع ُمـ اًمٚمٖمات   سمؾ ر          

ويمان همرضٝمؿ أن ٓ يٙمتب إٓ ُمـ قملم ُما يمتب سملم يدي اًمٜمبل »وي٘مق أسمق ؿماُمة: 

ش، ٓ ُمـ جمرد احلٗمظ ×
 (3)

. 

سمقضمقه ُمـ اًم٘مراءات  -زُمـ اًمّمديؼ  –يماٟمت اعمّماطمػ » ي٘مقل اًمزريمٌم:

اًم٘مرآن ... ومل حيتج اًمّمحاسمة ذم أيام أيب  اعمٓمٚم٘مات قمغم احلروف اًمسبٕمة اًمتل أٟمزل هبا

سمٙمر وقمٛمر إمم مجٕمف قمغم وضمف ُما مجٕمف قمثامن ٕٟمف مل حيدث ذم أياُمٝمام ُمـ اخلالف ومٞمف 

شُما طمدث ذم زُمـ قمثامن
(4)

. 

                                           
 .1/163، اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: 1/233اٟمٔمر: اًمؼمهان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  (1)

 .111قمٛمرو اًمداين: ص  ٕيبرضمقزة اعمٜمبٝمة إ (2)

 .57ؿماُمة: ص: ٕيباعمرؿمد اًمقضمٞمز  (3)

 .1/239اًمؼمهان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  (4)
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 :وأُما سمخّمقص اقمتامد اًمٕمرضة إظمػمة ذم اجلٛمع اًمبٙمري ومٝمٜماك رأيان

ت ىمرآٟمٞمتف ُمـ إطمرف يرى سمٕمْمٝمؿ أن اجلٛمع اًمبٙمري اىمتٍم قمغم ُما صمبت وم٠موًٓ:

اًمسبٕمة سمثبقت قمرضف ذم اًمٕمرضة إظمػمة، ومٙمان ؿماُماًل عما سم٘مل ُمـ إطمرف 

اًمسبٕمة، ومل يٙمـ ومٞمف رء مِمرا ُٟمِسَخت شمالوشمف
(1)

 . 

مجع اهلل شمٕمامم إُمة سمحسـ اظمتٞمار اًمّمحاسمة قمغم ُمّمحػ »ي٘مقل اًمبٖمقي: 

أُمر  ديؼ ، يمان أسمق سمٙمر اًمّم×واطمد، وهق آظمر اًمٕمرضات قمغم رؾمقل اهلل 

سمٙمتبتف، مجٕمًا سمٕمد ُما يمان ُمٗمرىمًا ذم اًمرىماع: ًمٞمٙمقن أصاًل ًمٚمٛمسٚمٛملم، يرضمٕمقن إًمٞمف 

ويٕمتٛمدون قمٚمٞمف، وأُمر قمثامن سمٜمسخف ذم اعمّماطمػ، ومجع اًم٘مقم قمٚمٞمف، وأُمر سمتحريؼ 

شُما ؾمقاه ىمٓمٕما عمادة اخلالف
(2)

. 

 ٟمٕمؿ أؾم٘مط زُمـ اًمّمديؼ ُما مل يتقاشمر، وُما ٟمسخت شمالوشمف»وي٘مقل إًمقد: 

 ويمان ي٘مرؤه ُمـ مل يبٚمٖمف اًمٜمسخ، وُما مل يٙمـ ذم اًمٕمرضة إظمػمة، ومل ي٠مل ضمٝمدًا 

 شذم حت٘مٞمؼ ذًمؽ 
(3)

. 

: وهٜماك ُمـ يرى أن اقمتامد اًمٕمرضة إظمػمة وآىمتّمار قمغم ُما صمبت ومٞمٝما مل صماٟمٞماً 

 يٙمـ ؾمقى ذم اجلٛمع اًمٕمثامين.

طمٞمث ي٘مقل ُيٗمٝمؿ هذا ُمـ ىمقل ُمٙمل سمـ أيب ـماًمب، وأسمق ؿماُمة، واسمـ اجلزري 

واحلؼ ُما حترر ُمـ يمالم اإلُمام حمٛمد سمـ ضمرير اًمٓمؼمي، وأيب قمٛمر سمـ » اسمـ اجلزري:

قمبد اًمؼم، وأيب اًمٕمباس اعمٝمدوي، وُمٙمل سمـ أيب ـماًمب اًم٘مٞمز، وأيب اًم٘ماؾمؿ 

 أن اعمّماطمػ اًمتل يمتبت ذم زُمـ أيب سمٙمروذًمؽ  ، وهمػمهؿ،شمٞمٛمٞمةاًمِماـمبل، واسمـ 

ة، ومٚمام يمثر آظمتالف، ويماد اعمسٚمٛمقن يٙمٗمر يماٟمت حمتقية قمغم مجٞمع إطمرف اًمسبٕم

                                           
 .1/164، اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: 1/236اٟمٔمر: اًمؼمهان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  (1)

 .4/511ذح اًمسٜمة ًمٚمبٖمقي:  (2)

 .1/26روح اعمٕماين ًمألًمقد:  (3)
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ة إظمػمة اًمتل ـسمٕمْمٝمؿ سمٕمْمًا أمجع اًمّمحاسمة قمغم يمتاسمة اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ قمغم اًمٕمرض

شقمام ىمبض قمغم ضمؼميؾ  ×ىمرأها اًمٜمبل 
(1)

. 

مل ي٘مّمد قمثامن ىمّمد أيب سمٙمر ذم مجع ٟمٗمس اًم٘مرآن سملم ًمقطملم، »وي٘مقل اًمباىمالين: 

، وإًمٖماء ُما ًمٞمس ×اًمثاسمتة اعمٕمروومة قمـ اًمٜمبل وإٟمام ىمّمد مجٕمٝمؿ قمغم اًم٘مراءات 

يمذًمؽ، وأظمذهؿ سمٛمّمحػ ٓ شم٘مديؿ ومٞمف وٓ شم٠مظمػم، وٓ شم٠مويؾ ُأصمبت ُمع شمٜمزيؾ، 

 ش وٓ ُمٜمسقخ شمالوشمف يُمتِب ُمع ُمثبت رؾمٛمف وُمٗمروض ىمراءشمف وطمٗمٔمف
(2)

. 

وهق مجع ُما شمٗمرق ىمد  : وُمـ ظمالل اًمت٠مُمؾ وم٢من مجع أيب سمٙمر اًمّمديؼ ىمٚمت

شمٜمسخ شمالوشمف، ودمرد مما ًمٞمس سم٘مرآن سمثبقت قمرضف ذم اًمٕمرضة إظمػمة اىمتٍم قمغم ُما مل 
(3)

. 

ومل ُيٕمرف أٟمف أصمبت ذم اعمّمحػ إول )ُمّمحػ أيب سمٙمر( وٓ » ي٘مقل اًمبٞمٝم٘مل:

ش ومبذًمؽ يٜمبٖمل أن يٕمٛمؾ ذم يمتاسمة يمؾ ُمّمحػومٞمام ُٟمِسخ قمٜمف رء ؾمقى اًم٘مرآن، 
(4)

. 

تب رء إٓ سمِماهديـ، وىمد ويمان ُمـ سمٚمقغ اًمٖماية ذم اًمدىمة واًمتحري أن ٓ ُيٙم

 ىمٞمؾ: اعم٘مّمقد سماًمِماهديـ أن يِمٝمدا أٟمف مما قمرض ذم اًمٕمرضة إظمػمة.

ىمدم »ٞمك سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ طماـمب ىمال: وم٘مد أظمرج اسمـ أيب داود ُمـ ـمريؼ حي

ك ُمـ رؾمقل اهلل  ؿمٞمئًا ُِمـ اًم٘مرآن ومٚمٞم٠مشمٜما سمف، ويماٟمقا يمتبقا  ×قمٛمر وم٘مال: ُمـ يمان شمٚم٘مر

ش، ويمان ٓ ي٘مبؾ ُمـ أطمد ؿمٞمئًا طمتك يِمٝمد ؿماهدانذًمؽ ذم اًمّمحػ وإًمقاح
(5)

. 

ام يِمٝمدان قمغم أن ذًمؽ مِمرا قُمرض قمغم اًمٜمبل »ىمال اًمسٞمقـمل:  شقمام ووماشمف ×اعمراد أهنر
(6)

. 

ويمان ٓظمتٞماره  زيد سمـ صماسمت  وىمد شمقمم مجع اًم٘مرآن ذم قمٝمد أيب سمٙمر 

 ُم١مهالت حت٘م٘مت ومٞمف وُمٜمٝما طمْمقره ًمٚمٕمرضة إظمػمة.

                                           
 .88: ص  ئلم ٓسمـ اجلزريُمٜمجد اعم٘مر (1)

 .1/164، واًمسٞمقـمل ذم اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: 1/236ٟم٘مٚمف اًمزريمٌم ذم اًمؼمهان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  (2)

، ومجع اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمٗمٔمًا 1/164، واإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: 1/236اٟمٔمر: اًمؼمهان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  (3)

 .1/51د. قمكم اًمٕمبٞمد:  ،ويمتاسمة

 .4/217يامن ًمٚمبٞمٝم٘مل: ؿمٕمب اإل (4)

 . 9/14شُمع اٟم٘مٓماقمفرضماًمف صم٘مات » تح:، وىمال اسمـ طمجر ذم اًمٗم62ظمرضمف اسمـ أيب داود ذم اعمّماطمػ ص:أ (5)

 .1/163اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  (6)
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ي٘مال إن زيد سمـ صماسمت ؿمٝمد اًمٕمرضة إظمػمة اًمتل سملم ومٞمٝما ُما ٟمسخ » ىمال اًمبٖمقي:

وُما سم٘مل، ويمتبٝما ًمرؾمقل اهلل وىمرأها قمٚمٞمف، ويمان ي٘مرئ اًمٜماس هبا طمتك ُمات، 

شوًمذًمؽ اقمتٛمده أسمق سمٙمر وقمٛمر ذم مجٕمف ووٓه قمثامن يمتب اعمّماطمػ
 (1)

. 

وزيد سمـ يماٟمت ىمراءة أيب سمٙمر وقمٛمر وقمثامن » : وىمال أسمق قمبد اًمرمحـ اًمسٚمٛمل

صماسمت واعمٝماضمريـ وإٟمّمار واطمدة يماٟمقا ي٘مرءون اًم٘مراءة اًمٕماُمة وهل اًم٘مراءة اًمتل 

قمغم ضمؼميؾ ُمرشملم ذم اًمٕمام اًمذي ىمبض ومٞمف، ويمان زيد ىمد ؿمٝمد  ×ىمرأها رؾمقل اهلل 

اًمٕمرضة إظمػمة، ويمان ي٘مرئ اًمٜماس هبا طمتك ُمات وًمذًمؽ اقمتٛمده اًمّمديؼ ذم مجٕمف 

شووٓه قمثامن يمتبة اعمّمحػ
 (2)

. 

 ثانياً: الجمع العثماني والعرضة األخيرة:
وأُما اجلٛمع اًمٕمثامين ومٙمان ُمـ أومم أهداومف وأسمرز ؾمامشمف هق رد آظمتالف ذم 

 اًم٘مراءات، ومجع اًمٜماس قمغم ُما يمان صماسمتًا ُمٜمٝما ذم اًمٕمرضة إظمػمة.

 . ومٙماٟمت اًمٕمرضة إظمػمة أؾماؾماً، وىماقمدة سمارزة، وحمقراً رئٞمساً ذم آًمٞمة اجلٛمع اًمٕمثامين

، وماشمٗمؼ »ىمال اًمسٞمقـمل:  وٓ ؿمؽ أن اًم٘مرآن ُٟمسخ ُمٜمف ذم اًمٕمرضة إظمػمة وهُمػمِّ

اًمّمحاسمة قمغم أن يمتبقا ُما حت٘م٘مقا أٟمف ىمرآن ُمست٘مرٌّ ذم اًمٕمرضة إظمػمة، وشمريمقا ُما 

شؾمقى ذًمؽ
(3)

. 

ذم قمٝمد أيب سمٙمر  اًمّمحػ اًمتل مجٕمٝما زيد سمـ صماسمت  وىمد اقمتؼم قمثامن 

سم٢مطمْمارها ُمـ  ّماطمػ، طمٞمث أُمر قمثامن سمـ قمٗمان أؾماؾًما ذم ٟمسخ اعم اًمّمديؼ 

أرؾمكم »طمٞمث ىمال هلا:  -قمٜمٝما وقمـ أسمٞمٝما  ريض اهلل -قمٛمر أم اعم١مُمٜملم  طمٗمّمة سمٜمت

ش إًمٞمٜما سماًمّمحػ ٟمٜمسخٝما ذم اعمّماطمػ صمؿ ٟمردها إًمٞمؽ
(4)

. 

                                           
 .1/141، واٟمٔمر: اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: 4/525:  ذح اًمسٜمة ًمٚمبٖمقي (1)

 .1/237: اٟمٔمر: اًمؼمهان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ًمٚمزريمٌم (2)

 .1/141اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  (3)

 .6/226أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب ومْمائؾ اًم٘مرآن، سماب مجع اًم٘مرآن:  (4)
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 ، وأُمرهؿ سمٜمسخ اعمّماطمػ، وىمدوىمد يمقن جلٜمة ًمذًمؽ وُمٜمٝمؿ زيد سمـ صماسمت 

 صمبت ُمـ إطمرف اًمسبٕمة ذم اًمٕمرضة إظمػمة.متت اًمٙمتاسمة سمرؾمؿ حيتٛمؾ ُما 

وُُمٜمع ُمـ يمتاسمة ُما ُٟمسخت شمالوشمف، وُما مل يٙمـ ذم اًمٕمرضة إظمػمة، وُما يماٟمت  

روايتف آطماًدا، وُما مل شُمٕمٚمؿ ىمرآٟمٞمتف، أو ُما ًمٞمس سم٘مرآن، يماًمذي يمان يٙمتبف سمٕمض 

ٟمحق ذًمؽ اًمّمحاسمة ذم ُمّماطمٗمٝمؿ اخلاصة، ذطًما عمٕمٜمًك، أو سمٞماٟمًا ًمٜماؾمخ أو ُمٜمسقٍخ، أو
(1)

. 

ومٙماٟمقا إذا »ؾمػميـ قمـ يَمثػِم سمـ أومَٚمَح ىمال: ومِمرا يدل ًمذًمؽ ُما ورد قمـ حمٛمد سمـ 

روه، ىمال حمٛمد: وم٘مٚمت ًمَٙمثػٍِم  ويمان ومٞمٝمؿ )ومٞمٛمـ يٙمتب(: هؾ -شمدارؤوا ذم رء أظمر

روٟمف  ؿ إٟمرام يماٟمقا ُي١َمظمِّ روٟمف؟ ىمال: ٓ. ىمال حمٛمد: ومٔمٜمٜمت أهنر شمدرون مل يماٟمقا ُي١َمظمِّ

شوا أطمدصمٝمؿ قمٝمًدا سماًمٕمرضة أظمرة، ومٞمٙمتبقهَنا قمغم ىمقًمفًمٞمٜمٔمر
(2)

. 

مجع ىمراءات اًمٜماس قمغم ُمّمحػ واطمد ووضٕمف  وقمثامن »ي٘مقل اسمـ يمثػم: 

ش ذم آظمر رُمْمان ×قمغم اًمٕمرضة إظمػمة اًمتل قمارض هبا ضمؼميؾ رؾمقل اهلل 
 (3)

. 

 وىمد روى أمحد، واسمـ أيب داود، واًمٓمؼمي ُمـ ـمريؼ قمبٞمدة»وي٘مقل اسمـ طمجر: 

 ش سمـ قمٛمرو اًمّسٚمامين أن اًمذي مجع قمٚمٞمف قمثامن اًمٜماس يقاومؼ اًمٕمرضة إظمػمة
(4)

 . 

قمرضات ومٞم٘مقًمقن: إن  ×قمرض اًم٘مرآن قمغم رؾمقل اهلل »ىمال:   وقمـ ؾمٛمرة

شىمراءشمٜما هذه هل اًمٕمرضة إظمػمة
(5)

اًمٜماس شمقاومؼ  ، أي: اًمتل مجع قمٚمٞمٝما قمثامن 

 اًمٕمرضة إظمػمة.

 :العرضة األخيرة وترتيب السور
وأُما شمرشمٞمب اًمسقر اًمذي قمٚمٞمف ذم اعمٕمارضة وم٘مد اظمتٚمػ ومٞمف، ومذيمر اًمٙمرُماين أن 

 شمرشمٞمب اعمٕمارضة يمان قمغم شمرشمٞمب اًمسقر اعمقضمقد ذم اعمّمحػ أن ومٞم٘مقل:

                                           
 .1/261، وُمٜماهؾ اًمٕمرومان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن: 236-1/235اٟمٔمر: اًمؼمهان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  (1)

 .شصحٞمح»، وىمال: 85ص   ذم ومْمائؾ اًم٘مرآن:، واسمـ يمثػم114أظمرضمف سمـ أيب داود ذم اعمّماطمػ: ص  (2)

 .86ومْمائؾ اًم٘مرآن ٓسمـ يمثػم: ص  (3)

 .9/44ومتح اًمباري ٓسمـ طمجر:  (4)

 ؾمبؼ خترجيف. (5)
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أول اًم٘مرآن ؾمقرة اًمٗماحتة، صمؿ اًمب٘مرة، صمؿ آل قمٛمران، قمغم هذا اًمؽمشمٞمب إمم ؾمقرة »

وهق قمغم هذا اًمؽمشمٞمب يمان يٕمرضف اًمٜماس، وهٙمذا هق قمٜمد اهلل ذم اًمٚمقح اعمحٗمقظ، 

شقمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم قمغم ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمسالم يمؾ ؾمٜمة
 (1)

. 

وواوم٘مف ذم ذًمؽ أسمق سمٙمر اًمباىمالين، وضمزم سمف اسمـ إٟمباري، ٟم٘مؾ ذًمؽ اسمـ طمجر 

يٕمارض سمف ضمؼميؾ ذم يمؾ  ×...يمان اًمٜمبل شىمال اًم٘مايض أسمق سمٙمر اًمباىمالين:  سم٘مقًمف:

 - أن اعمّمحػ شمرشمٞمب -سمف هٙمذا قمغم هذا اًمؽمشمٞمب ؾمٜمة، وماًمذي ئمٝمر أٟمف قمارضف 

شإٟمباري اسمـ ضمزم وسمف
 (2)

. 

وومٞمف ٟمٔمر سمؾ اًمذي ئمٝمر أٟمف يمان يٕمارضف سمف »صمؿ ىمال اسمـ طمجر ُمٕم٘مبًا قمغم ذًمؽ:  

شقمغم شمرشمٞمب اًمٜمزول
 (3)

. 

 أثر العرضة األخيرة في القراءات: المبحث الثاني
ُمـ أوضمف اًم٘مراءات واًمتل ضماء اإلذن إن ُمـ اعمٕمٚمقم سمؾ ُمـ اعم٘مٓمقع سمف أن يمثػمًا 

 سماًم٘مراءة هبا سمٜمص أطماديث إطمرف اًمسبٕمة ىمد ُٟمسخت ذم اًمٕمرضة إظمػمة.

واًمّمحاسمة رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ مل ي٘مرءوا ُمـ أوضمف اًم٘مراءات إٓ ُما صمبت ذم 

 اًمٕمرضة إظمػمة.

واًمّمحاسمة يمتبقا ذم هذه اعمّماطمػ ُما حت٘م٘مقا أٟمف ىمرآن وُما »ي٘مقل اسمـ اجلزري: 

شمما مل يٜمسخ × قه اؾمت٘مر ذم اًمٕمرضة إظمػمة وُما حت٘م٘مقا صحتف قمـ اًمٜمبلقمٚمٛم
(4)

. 

وٓ ٟمرى هلا  × ومما يدل قمغم ذًمؽ أٟمف ىمد صّحت ىمراءات قمـ صحاسمة اًمٜمبل

 وضمقدًا، سمؾ أصبحت أوضمٝمًا حيٙمؿ سمِمذوذها سمٕمد اًمٕمرضة إظمػمة، ومٝمل حمٛمقًمة قمغم 

 ُما يمان ُم٠مذوٟمًا سمف ُمـ أطمرف ىمبؾ اًمٕمرضة وُمـ ذًمؽ:

                                           
 .1/22اًمؼمهان ذم شمقضمٞمف ُمتِماسمف اًم٘مرآن ًمٚمٙمرُماين:  (1)

 .9/42ومتح اًمباري ٓسمـ طمجر:  (2)

 .9/42اعمّمدر اًمساسمؼ:  (3)

 .1/45اًمٜمنم ذم اًم٘مراءات اًمٕمنم:  (4)
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ىمرأ:  × اهلل رؾمقل أنا صمبت ذم اًمّمحٞمحلم قمـ أيب اًمدرداء واسمـ ُمسٕمقد ُم

ْٞمِؾ إَِذا َيْٖمَِمك) ُْٟمَثك *َواًمٜمرَٝماِر إَِذا دَمَغمر  *َواًمٚمر ْٕ يَمِر َوا (َواًمذر
(1)

. 

يمان مما أٟمزل اهلل »: أٟمف ىمال ويمذًمؽ ُما صمبت ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممها قمـ قمٛمر 

ش هاآية اًمرضمؿ وم٘مرأٟماها وقم٘مٚمٜماها ووقمٞمٜما
 (2)

. 

اخلٓماب ظمٓمب اًمٜماس ومسٛمٕمتف ي٘مقل:  وقمـ قمبد اًمرمحـ سمـ قمقف أن قمٛمر سمـ

 أٓ َوإّن أٟماؾمًا ي٘مقًمقن: ُما سماُل اًمرضمؿ؟ ذم يمتاب اهلل اجلٚمُد، وىمد َرضَمؿ رؾمقل اهلل»

أن قمٛمر زاد ذم -أو يتٙمٚمؿ ُمتٙمٚمٛمقن -أن ي٘مقل ىمائٚمقن  وَرمَجٜما سمٕمده، وًمقٓ× 

ش  ٟمزًمتيمتاب اهلل ُما ًمٞمس ُمٜمف ٕصمبتٝما يمام
 (3)

. 

ًمقٓ أن ي٘مقل اًمٜماس زاد قمٛمر ذم  »: -ىمقل قمٛمر ُمٕمّٚم٘مًا قمغم -وىمال ذم اًمؼمهان 

.. ىمد ي٘مال ًمق يماٟمت اًمتالوة سماىمٞمة ًمبادر قمٛمر ومل  ش تاب اهلل ًمٙمتبتٝما يٕمٜمل آية اًمرضمؿيم

ش يٕمرج قمغم ُم٘ماًمة اًمٜماس، ٕن ُم٘ماًمة اًمٜماس ٓ شمّمٚمح ُماٟمٕماً 
 (4)

 . 

أطمرٍف قمـ اسمـ ُمسٕمقد وأيّب وهمػمهؿ مما ظماًمػ ومما يٕمّد ُمـ ذًمؽ ُما روي ُمـ 

 ظمط اعمّمحػ وؿمّذت اًم٘مراءة هبا.

إٟما يمٜما ٟم٘مرأ ؾمقرة يمٜما ٟمِمبٝمٝما ذم اًمٓمقل »: ىمال: قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري 

ًمق يمان ٓسمـ آدم واديان ُمـ ُمال »ة وم٠مٟمسٞمتٝما، همػم أين أطمٗمظ ُمٜمٝما: واًمِمدة سمؼماء

 ش اًمؽماب ٓسمتٖمك واديا صماًمثًا، وٓ يٛمأل ضمقف اسمـ آدم إٓ
(5)

. 

                                           
: (واًمٜمٝمار إذا دمغم)ضمف اًمبخاري، يمتاب اًمتٗمسػم، سماب: ، واحلديث أظمر[3–1]أية: ٞمؾ،ؾمقرة اًمٚم (1)

 . 2/216، وُمسٚمؿ، يمتاب صالة اعمساومريـ، سماب ُما يتٕمٚمؼ سماًم٘مراءات: 6/211

احلديث: أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب اعمحارسملم ُمـ أهؾ اًمٙمٗمر واًمردة، سماب: رضمؿ احلبغم ُمـ اًمزٟما إذا  (2)

 .8/218أطمّمٜمت 

، وىمال حم٘م٘مف ؿمٕمٞمب 1/29 ، وأمحد ذم اعمسٜمد:6/411 أظمرضمف اًمٜمسائل ذم اًمسٜمـ اًمٙمؼمى: حلديث:ا (3)

 : إؾمٜماده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم. ٟم١موطرإ

 .2/36اًمؼمهان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  (4)

 .3/111: (ن ٓسمـ آدم واديلم ٓسمتٖمك اًمثاًمثًمق أ)أظمرضمف ُمسٚمؿ، يمتاب اًمزيماة، سماب:  (5)
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وهذا يدل قمغم أن ُما صمبت ذم اًمٕمرضة إظمػمة ُمـ أوضمف هق ُما اؾمتققمبتف 

اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة ومل شمؽمك ُمٜمف ؿمٞمئًا، سمؾ هق ُما رواه إئٛمة اًمٕمنمة، وُما قمداه ومٝمق 

 اًمِماذ اعمٜمٓمرح سماًمٕمرضة إظمػمة.

راد ذم وىمقل ُمـ ىمال إن اًم٘مراءات اعمتقاشمرة ٓ طمد هلا إن أ»ي٘مقل اسمـ اجلزري: 

زُماٟمٜما ومٖمػم صحٞمح ٕٟمف ٓ يقضمد اًمٞمقم ىمراءة ُمتقاشمرة وراء اًمٕمنم، وإن أراد ذم 

شاًمّمدر إول ومٞمحتٛمؾ إن ؿماء اهلل
 (1)

. 

وهبذا يتبلم أن اًمٕمرضة إظمػمة ُمرطمٚمة ُمـ ُمراطمؾ اًمتحقل ذم اًم٘مراءات، سمؾ هل 

اًمتل  ُمٞمزان ُمـ ُمقازيـ اًم٘مبقل واًمرد، وُمرطمٚمة ُمـ ُمراطمؾ ؿمذوذ يمثػم ُمـ اًم٘مراءات

يثبت ومٞمٝما يٕمتؼم ؿماذًا، وهق يمثػم ضمدًا ُم٘مارٟمة سماًمثاسمت، وُمـ هٜما  مل شمثبت ومٞمٝما، ومام مل

 طمٞمث مجع اًمٜماس قمغم هذا اًمثاسمث. شمتجغم ىمٞمٛمة اًمٕمٛمؾ اجلٚمٞمؾ اًمذي ىمام سمف قمثامن 

وم٢من اًم٘مراءات اعمِمٝمقرة اًمٞمقم قمـ اًمسبٕمة واًمٕمنمة واًمثالصمة »ي٘مقل اسمـ اجلزري: 

ان ُمِمٝمقرًا ذم إقمّمار إول ىمؾ ُمـ يمثر، وٟمزر ُمـ سمحر، قمنمة سماًمٜمسبة إمم ُما يم

وم٢من ُمـ ًمف اـمالع قمغم ذًمؽ يٕمرف قمٚمٛمف اًمٕمٚمؿ اًمٞم٘ملم، وذًمؽ أن اًم٘مراء اًمذيـ أظمذوا 

قمـ أوًمئؽ إئٛمة اعمت٘مدُملم ُمـ اًمسبٕمة وهمػمهؿ يماٟمقا أممًا ٓ حتَم، وـمقائػ ٓ 

ش شمست٘مَم، واًمذيـ أظمذوا قمٜمٝمؿ أيْمًا أيمثر وهٚمؿ ضمرا
 (2)

. 

ذا يدل قمغم أن إطمرف اًمسبٕمة ٟمسخ ُمٜمٝما ُما ٟمسخ ذم اًمٕمرضة إظمػمة، وٓ وه

يٛمٙمـ اًم٘مقل ًمٚمٛمتح٘مؼ سم٠من اعمٜمسقخ هق اعمٛمٞمز سمٙمذا، أو اعمٕمدود سمٙمذا واعمتب٘مل هق ُما 

قمٚمٞمف ًمسان يمذا، سمؾ ٟمستٓمٞمع أن ٟم٘مقل سم٠مٟمف ُٟمسخ ُمـ إطمرف اًمسبٕمة ُما ٟمسخ ذم 

 اًمٜماس قمٚمٞمف.  ة، وهق ُما مجع قمثامن اًمٕمرضة إظمػمة وسم٘مل ُمٜمٝما ُما سم٘مل سمٕمد اًمٕمرض

 أثر العرضة األخيرة في المصاحف العثمانية: المبحث الثالث
ُمـ اعمٕمٚمقم قمٜمد قمٚمامء اًم٘مراءات أن اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة اقمتٛمدت اًمٕمرضة إظمػمة 

أؾماؾمًا ذم قمٛمٚمٝما، وىماقمدة اٟمٓمٚم٘مت ُمٜمٝما ومام صمبت ذم اًمٕمرضة إظمػمة هق ُما حيتٛمٚمف 

                                           
 .18ٓسمـ اجلزري: ص ُمٜمجد اعم٘مرئلم  (1)
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ُمامل يثبت ظماًمػ رؾمؿ شمٚمؽ اعمّماطمػ ذم هماًمبف، وًمذًمؽ رؾمؿ هذه اعمّماطمػ، و

 أصبحت ُمقاوم٘مة اًمرؾمؿ اًمٕمثامين ريمٜمًا ُمـ أريمان ىمبقل اًم٘مراءة .

وىمد اظمتٚمػ قمٚمامء اًم٘مراءات ذم يمقن اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة شمِمٛمؾ إطمرف اًمسبٕمة 

يمٚمٝما، أم سمٕمْمًا ُمٜمٝما، وىمد قمٚمٛمٜما ؾماسم٘مًا أن اًمٕمرضة إظمػمة يماٟمت ُمٙماٟمًا ًمٚمٜمسخ 

ذم إطمرف اًمسبٕمة، وًمذًمؽ ذهب مجٝمقر اًمٕمٚمامء إمم أن اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة  واًمتٖمٞمػم

اؿمتٛمٚمت قمغم ُما حيتٛمٚمف رؾمٛمٝما ُمـ إطمرف اًمسبٕمة اًمتل صمبتت ذم اًمٕمرضة إظمػمة 

 ضماُمٕمة هلا.

ذهب مجاهػم اًمٕمٚمامء ُمـ اًمسٚمػ واخلٚمػ وأئٛمة اعمسٚمٛملم إمم »: ي٘مقل اًمسٞمقـمل

ٕطمرف اًمسبٕمة وم٘مط، ضماُمٕمة ًمٚمٕمرضة أهنا ُمِمتٛمٚمة قمغم ُما حيتٛمٚمف رؾمٛمٝما ُمـ ا

وٓ  ْمٛمٜمة هلا مل شمؽمك طمرومًا ُمٜمٝما ...قمغم ضمؼميؾ، ُمت ×إظمػمة اًمتل قمرضٝما اًمٜمبل 

ؿمؽ أن اًم٘مرآن ٟمسخ ُمٜمف ذم اًمٕمرضة إظمػمة وهمػّم وماشمٗمؼ اًمّمحاسمة قمغم أن يمتبقا ُما 

شحت٘م٘مقا أٟمف ىمرآن ُمست٘مر ذم اًمٕمرضة إظمػمة وشمريمقا ُما ؾمقى ذًمؽ
(1)

. 

ٕن إطماديث  وهذا اًم٘مقل هق اًمذي ئمٝمر صقاسمف،» زري:اجل ىمال اسمـ

  .شاعمستٗمٞمْمة شمدل قمٚمٞمف وشمِمٝمد ًمف... اًمّمحٞمحة وأصمار اعمِمٝمقرة

ومٙمتب اًمّمحاسمة اعمّماطمػ قمغم ًمٗمظ ًمٖمة ىمريش واًمٕمرضة إظمػمة، »صمؿ ىمال: 

ـ إطمرف اًمسبٕمة واًمِمٙمؾ ًمتحتٛمٚمف صقرةوضمردوا اعمّماطمػ قمـ اًمٜم٘مط  ش ُما سم٘مل ُم
(2)

. 

عمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة متت سمِمٙمؾ جيٛمع ُما صمبت ُمـ إطمرف اًمسبٕمة ذم ومٙمتاسمة ا 

سمٓمري٘مة جيٕمٚمٝما حمتٛمٚمة  -اًمتل هبا قمدة أوضمف -اًمٕمرضة إظمػمة، وقمغم رؾمؿ اًمٙمٚمامت 

 ٕن شم٘مرأ سمٙمؾ شمٚمؽ إوضمف، وىمد ؾماقمد قمغم ذًمؽ قمدم اًمتِمٙمٞمؾ، وقمدم اًمتٜم٘مٞمط.

اعمختٚمٗمة،  يمتاسمتٝما سمٓمري٘مة يماٟمت دمٛمع وضمقه اًم٘مراءات» اين:ي٘مقل اًمزرىم

وإطمرف اًمتل ٟمزل قمٚمٞمٝما اًم٘مرآن سمٕمدم إقمجاُمٝما وؿمٙمٚمٝما وُمـ شمقزيع وضمقه 

 اًم٘مراءات قمغم اعمّماطمػ إذا مل حيتٛمٚمٝما اًمرؾمؿ اًمقاطمد.

                                           
 .1/139آشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن:  (1)
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ودمريدها ُمـ يمؾ ُما ًمٞمس ىمرآٟمًا، يماًمذي يمان يٙمتبف سمٕمض اًمّمحاسمة ذم ُمّماطمٗمٝمؿ 

 اخلاصة ذطمًا عمٕمٜمك أو سمٞماٟمًا ًمٜماؾمخ وُمٜمسقخ، أو ٟمحق ذًمؽ.

وىمد اؾمتجاب اًمّمحاسمة ًمٕمثامن ومحرىمقا ُمّماطمٗمٝمؿ، واضمتٛمٕمقا مجٞمٕمًا »: صمؿ ىمال

قمغم اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة، طمتك قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد اًمذي ٟم٘مؾ قمٜمف أٟمف أٟمٙمر أوًٓ 

ُمّماطمػ قمثامن وأٟمف أسمك أن حيرق ُمّمحٗمف رضمع وقماد إمم طمٔمػمة اجلامقمة طملم فمٝمر 

 ش شمقطمٞمد اًمٙمٚمٛمة هباًمف ُمزايا شمٚمؽ اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة واضمتامع إُمة قمٚمٞمٝما و
(1)

. 

طمتك إذا ٟمسخقا »ىمقًمف:  ورد ذم صحٞمح اًمبخاري ُمـ طمديث أٟمس سمـ ُماًمؽ 

اًمّمحػ ذم اعمّماطمِػ رّد قمثامُن اًمّمحػ إمم طمٗمّمة، وأرؾمؾ إمم يمؾ أومؼ 

ـ اًم٘مرآن ذم ٟمسخقا، وأُمر سمام ؾمقاهسمٛمّمحػ مما   ش يمؾ صحٞمٗمة أو ُمّمحػ أن حيرق ُم
(2)

. 

سٚمػ سم٠من اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة ىمد يمتبت قمغم وىمد سح أيمثر ُمـ واطمد ُمـ أئٛمة اًم

ومٙمتبت اعمّماطمػ قمغم اًمٚمٗمظ »ٕمرضة إظمػمة، ي٘مقل اسمـ اجلزري: ُما اؾمت٘مر ذم اًم

، يمام سح سمف همػم واطمد  ×اًمذي اؾمت٘مر قمٚمٞمف ذم اًمٕمرضة إظمػمة قمـ رؾمقل اهلل 

ؾمػميـ، وقمبٞمدة اًمسٚمامين، وقماُمر اًمِمٕمبل، ىمال قمكم سمـ  ُمـ أئٛمة اًمسٚمػ يمٛمحٛمد سمـ

ش : ًمق وًمٞمت ذم اعمّماطمػ ُما وزم قمثامن ًمٗمٕمٚمت يمام ومٕمؾاًمب أيب ـم
 (3)

. 

 وىمد أمجٕمت إُمة قمغم هذه اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة، وىمرأت سمٛمْمٛمقهنا، وشمريمت ُما ظماًمٗمٝما.

وأمجٕمت إُمة اعمٕمّمقُمة ُمـ اخلٓم٠م قمغم ُما شمْمٛمٜمتف »ي٘مقل ذم ذًمؽ اسمـ اجلزري: 

ٚمٛمة سم٠مظمرى مما يمان هذه اعمّماطمػ، وشمرك ُما ظماًمٗمٝما ُمـ زيادة وٟم٘مص وإسمدال يم

ُم٠مذوٟمًا ومٞمف شمقؾمٕمة قمٚمٞمٝمؿ، ومل يثبت قمٜمدهؿ صمبقشمًا ُمستٗمٞمْمًا أٟمف ُمـ اًم٘مرآن، وضمردت 

هذه اعمّماطمػ مجٞمٕمٝما ُمـ اًمٜم٘مط واًمِمٙمؾ ًمٞمحتٛمٚمٝما ُما صح ٟم٘مٚمف، وصمبت شمالوشمف قمـ 

 ش ×اًمٜمبل 
(4)

. 

                                           
 .1/261ُمٜماهؾ اًمٕمرومان ًمٚمزىماين:  (1)

 .6/225أظمرضمف اًمبخاري، يمتاب: ومْمائؾ اًم٘مرآن، سماب: مجع اًم٘مرآن:  (2)
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 : العرضة األخيرةزيادات في المصاحف العثمانية خارجة عن 
الف احلاصؾ سملم اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة سم٠مهنؿ أدظمٚمقا ذم قمّٚمؾ اسمـ اجلزري آظمت

 اعمّماطمػ ُما صمبت أٟمف ىمرآن وإن مل يٙمـ داظماًل ذم اًمٕمرضة إظمػمة.

وًمذًمؽ اظمتٚمٗمت اعمّماطمػ سمٕمض اظمتالف، إذ ًمق يماٟمت اًمٕمرضة إظمػمة »ىمال: 

 .ش وشمريمقا ُما ؾمقى ذًمؽوم٘مط مل ختتٚمػ اعمّماطمػ سمزيادة وٟم٘مص، وهمػم ذًمؽ، 

عما يمتبقا شمٚمؽ اعمّماطمػ ضمّردوها ُمـ اًمٜم٘مط   حاسمةصمؿ إن اًمّم»وىمال: 

 ش×واًمِمٙمؾ ًمٞمحتٛمٚمف ُما مل يٙمـ ذم اًمٕمرضة إظمػمة مما صح قمـ اًمٜمبل 
(1)

.

: وًمٕمؾ هذا اًم٘مقل ُمـ اسمـ اجلزري ُمرده إمم اًم٘مقل سم٠من احلرف اًمذي يماٟمت ىمٚمت

قمٚمٞمف اًمٕمرضة إظمػمة هق طمرف واطمد ُمـ إطمرف اًمسبٕمة وهق طمرف زيد، وىمد 

٘مًا أن هذا اًم٘مقل ُمرضمقح، وأن ُما قمٚمٞمف اًمتح٘مٞمؼ أن اًمٕمرضة إظمػمة ىمررت ؾماسم

يماٟمت قمغم ُما شمب٘مك ُمـ إطمرف اًمسبٕمة، وُما شمقاشمر ُمٜمٝما، وُما قمٚمٞمف اعمّماطمػ 

سم٘مل ُمـ إطمرف اًمسبٕمة، وًمق  اًمٕمثامٟمٞمة ُمـ اظمتالف سمزيادة أو ٟم٘مص داظمؾ ومٞمام

إن اسمـ  يماٟمت اًمٕمرضة إظمػمة قمغم طمرف واطمد عما اظمتٚمٗمت اعمّماطمػ؟، صمؿ

اجلزري ىمبؾ ىمٚمٞمؾ ي٘مرر أن اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة يمتبت قمغم اًمٚمٗمظ اًمذي اؾمت٘مر ذم 

 اًمٕمرضة إظمػمة، واؾمتققمبتٝما ومل شمؽمك ُمٜمٝما طمرومًا؟.

 

                            

                                           
 .1/45اعمّمدر اًمساسمؼ:  (1)
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 اخلامتة
ـّ سمف قمكّم وووم٘مٜمل سمف ُمـ إمتام حترير هذا  وسمٕمد وم٢مٟمٜمل أمحد اهلل قمز وضمؾ قمغم ُما ُم

 .(رضة األخيرة داللتها وأثرهاالع)اًمبحث: 

وُِمـ ظمالل ُمٕمايِمتل هلذا اًمبحث، صمؿ وىُمقذم قمغم ومّمقًمف وضمزئٞماشمف وحماوًمتل 

ًمالؾمتٜماد إمم يمثػم مما أؾمتٓمٞمع آقمتامد قمٚمٞمف ُمـ أىمقال وٟم٘مقٓت ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ُمقصم٘مة 

 -وم٢مين أؾمّجؾ ًمٚم٘مارئ اًمٙمريؿ أهؿ اًمٜمتائج واًمتقصٞمات اًمتل شمقّصٚمت إًمٞمٝما وم٠مىمقل: 

 –سماهلل  ُمستٕمٞمٜماً 

إن اعمٕمقل قمٚمٞمف ذم طمٗمظ اًم٘مرآن وشمٕمٚمؿ ىمراءاشمف هق اًمتٚم٘مل واعمِماومٝمة ُمـ  -1

 أومقاه اعمِمايخ واعم٘مرئلم، وُمدارؾمة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ قمـ ـمريؼ اًمسامع واًمٕمرض.

 × اًمٙمريؿ ًمٚمٜمبل إن اعمٕمارضة وهل ُمدارؾمة ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمسالم اًم٘مرآن -2
اهلل شمٕمامم، ًمٞمب٘مك ُما سم٘مل، يمؾ قمام ذم رُمْمان هل ُم٘ماسمٚمتف قمغم ُما أوطماه إًمٞمف قمـ 

 ويذهب ُما ٟمسخ.

إن رُمْمان ؿمٝمر اًم٘مرآن وختّمٞمّمف سماعمدارؾمة واعمٕمارضة ُمالئؿ ًمف، وىمراءة  -3

 اًم٘مرآن ومٞمف أومْمؾ ُمـ ؾمائر إذيمار.

إن اًم٘مرآن ٟمسخ ُمٜمف وهمػم ومٞمف ذم اًمٕمرضة إظمػمة وم٘مد صح اًمٜمص سمذًمؽ  -4

 قمـ همػم واطمد ُمـ اًمّمحاسمة، وؿمٝمد ُمـ ؿمٝمد ُما ٟمسخ ُمٜمف وُما سمدل.

إن اًمٕمرضة إظمػمة هل سمٛمثاسمة شم٠ميمٞمد اعمحٗمقظ، وآقمتامد اًمٜمٝمائل ًمٚمٛم٘مروء  -5

 ىمرب إضمؾ. ×واًمذي ًمـ يٓمرأ قمٚمٞمف ٟمسخ أو شمبديؾ، وًمذًمؽ اؾمتِمٕمر ُمٜمٝما اًمٜمبل 

إن اًمٕمرضة إظمػمة يماٟمت أؾماؾمًا وىماقمدة سمارزة وحمقرًا رئٞمسًا ذم آًمٞمة اجلٛمع  -6

اجلٛمٕملم يدل قمغم ذًمؽ إذ ُمـ اًمبٙمري واًمٕمثامين، واظمتٞمار زيد سمـ صماسمت ذم يمال 

 ُمٞمزات اظمتٞماره ؿمٝمقده اًمٕمرضة.

 اًمٜماس هق ُما يقاومؼ اًمٕمرضة إظمػمة.  اًمذي مجع قمٚمٞمف قمثامنإن  -7
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إن اعمّماطمػ اًمٕمثامٟمٞمة يمتبقا ومٞمٝما ُما حت٘م٘مقا أٟمف ىمرآن وُما قمٚمٛمقه اؾمت٘مر ذم  -8

 مما مل يٜمسخ. ×اًمٕمرضة إظمػمة، وُما حت٘م٘مقا صحتف قمـ اًمٜمبل 

ضة إظمػمة ُمـ أوضمف هق ُما اؾمتققمبتف اعمّماطمػ إن ُما صمبت ذم اًمٕمر -9

داه هق ــا قمـرة، وُمــة اًمٕمِمـٛمـا رواه إئــُمق ـؾ هـًا، سمـف ؿمٞمئـرك ُمٜمـاًمٕمثامٟمٞمة ومل شمت

 .اًمِماذ اعمٜمٓمرح

أويص ىمراء اًم٘مرآن وُم٘مرئٞمف سمإظمذ سمحٙمؿ اعمٕمارضة واعمدارؾمة اًمٜمبقية  -11

 واقمتامدها ُمٜمٝمجٞمة قمٚمٛمٞمة ذم إىمرائٝمؿ وشمدريسٝمؿ.

اهلل أن جيٕمؾ قمَٛمكم ظماًمّمًا ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ، وأن يٜمٗمٕمٜمل سمف وقمٛمقم وأؾم٠مل 

 اعمسٚمٛملم، وآظمر دقمقاٟما أن احلٛمد هلل رب اًمٕماعملم.

 .وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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  املراجعاملصادر وفهرس 
 سمرواية طمٗمص قمـ قماصؿ. القرآن الكريم، -

هـ(، حت٘مٞمؼ: د. قمبد اًمٗمتاح 437سمـ أيب ـماًمب اًم٘مٞمز، )تعمٙمل  اإلبانة عن معاني القراءات، -

 هـ، اعمٙمتبة اًمٗمٞمّمٚمٞمة: ُمٙمة اعمٙمرُمة.1415إؾمامقمٞمؾ ؿمٚمبل، ط. اًمثاًمثة، 

هـ(، حت٘مٞمؼ: ؾمٕمٞمد اعمٜمدوه، دار 911جلالل اًمديـ اًمسٞمقـمل، )ت اإلتقان في علوم القرآن، -

 هـ . 1416اًمٗمٙمر، سمػموت ط . إومم 

د. طمسـ ضٞماء اًمديـ قمؽم، )رمحف اهلل( دار اًمبِمائر  لقراءات منها،األحرف السبعة ومنزلة ا -

 .ـه1419اإلؾمالُمٞمة، ط. إومم 

(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد سمـ جم٘مان 444أسمق قمٛمرو اًمداين )ت  –ًمٕمثامن سمـ ؾمٕمٞمد  األرجوزة المنبهة، -

 هـ.1421اجلزائري، دار اعمٖمٜمل، اًمرياض ط. إومم 

، هـ( 544)ت قمٞماض، أيب اًمٗمْمؾ قمٞماض اًمٞمحّمبليضًمٚم٘ما - إكمال المعلم شرح صحيح مسلم -

 هـ.1419حت٘مٞمؼ: حيٞمك إؾمامقمٞمؾ، دار اًمقوماء. ط. إومم 

حمٛمقد سمـ محزة سمـ ٟمٍم سمرهان اًمديـ اًمٙمرُماين، )ت: ٟمحق  البرهان في توجيه متشابه القرآن، -

 .ـه1396هـ(، حت٘مٞمؼ: قمبد اًم٘مادر أمحد قمٓما، دار اًمٜمنم: دار اًمٗمْمٞمٚمة اًمٓمبٕمة اًمثاٟمٞمة ، 515

هـ(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد أسمق 794ًمبدر اًمديـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل اًمزريمٌم، ) البرهان في علوم القرآن، -

 اًمٗمْمؾ إسمراهٞمؿ، اعمٙمتبة اًمٕمٍمية، سمػموت ط: اًمثاٟمٞمة.

(، حت٘مٞمؼ: إسمراهٞمؿ ـه276ًمإلُمام أيب حمٛمد قمبد اهلل سمـ ُمسٚمؿ سمـ ىمتٞمبة، ) تأويل مشكل القرآن، -

 ٛمٞمة، سمػموت.دار اًمٙمتب اًمٕمٚم ؿمٛمس اًمديـ،

( ت: جمٛمققمة ُمـ ـه1215عمحٛمد سمـ حمٛمد اًمزسمٞمدي، )ت  تاج العروس من جواهر القاموس، -

 اعمح٘م٘ملم، اًمٜماذ: دار اهلداية.

هـ(، حت٘مٞمؼ: ومٝمٞمؿ حمٛمد 262زيد سمـ قمٛمر سمـ ؿمبة اًمٜمٛمػمي، )ت  تاريخ المدينة البن شبة، -

 .ـه 1399ت، دار اًمٗمٙمر، ط. إومم ؿمٚمتق

ت: د. هماٟمؿ  ،هـ(444 أسمق قمٛمرو اًمداين )ت -ًمٕمثامن سمـ ؾمٕمٞمد  قان والتجويد،التحديد في اإلت -

 هـ . 1417ىمدوري احلٛمد، اًمٜماذ: ُمٙمتبة دار إٟمبار، سمٖمداد اًمٓمبٕمة: إومم 

 = اجلاُمع ٕطمٙمام اًم٘مرآن )طمرف اجلٞمؿ(. تفسير القرطبي -

 = ُمٗماشمٞمح اًمٖمٞمب )طمرف اعمٞمؿ(.  تفسير الرازي -

هـ(، دار اًمٗمٙمر، وُمراضمٕمة ٟمخبة ُمـ 774ٕيب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم، ) م،تفسير القرآن العظي -

 اًمٕمٚمامء سمدار اًمٙمتب اعمٍمية.

هـ(، حت٘مٞمؼ: قمبد اًمقهاب 852ًمٚمحاومظ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين )ت تقريب التهذيب، -

 هـ.1395قمبد اًمٚمٓمٞمػ، دار اعمٕمرومة، سمػموت، ط: اًمثاٟمٞمة 
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حت٘مٞمؼ:   ،هـ(444 أسمق قمٛمرو اًمداين )ت -، ًمٕمثامن سمـ ؾمٕمٞمد سبعجامع البيان في القراءات ال -

 هـ.1428جمٛمققمة حم٘م٘ملم ـمبع ضماُمٕمة اًمِمارىمة، ط: إومم 

 = ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )طمرف اًمسلم(.  الجامع الصحيح -

 = صحٞمح اًمبخاري )طمرف اًمّماد(. الجامع الصحيح للبخاري -

 = صحٞمح ُمسٚمؿ )طمرف اًمّماد(.  الجامع الصحيح لمسلم -

هـ(، دار 671، ٕيب قمبد اهلل حمٛمد سمـ أمحد إٟمّماري اًم٘مرـمبل، )تجامع ألحكام القرآنال -

 هـ.1414احلديث، اًم٘ماهرة، ط: إومم، 

هـ(، حت٘مٞمؼ: د. قمغم طمسلم 643، ًمٕمٚمؿ اًمديـ اًمسخاوي، )تجمال القراء وكمال اإلقراء -

 هـ.1418اًمبقاب، ُمٓمبٕمة اعمدين اًم٘ماهرة، ط: إومم 

، اًمٜماذ: جمٛمع اعمٚمؽ ًمٓمباقمة أ. د. قمكم سمـ ؾمٚمٞمامن اًمٕمبٞمد ، كريم حفظا وكتابةجمع القرآن ال -

 اعمّمحػ اًمنميػ. سم٢مذاف وزارة اًمِم١مون اإلؾمالُمٞمة وإوىماف سماًمسٕمقدية.

د. حمٛمد ذقمل أسمق زيد، رؾماًمة  جمع القرآن الكريم من العصر النبوي إلى العصر الحديث -

 هـ.1424ُماضمستػم، ضماُمٕمة اًمٙمقيت 

د قمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد اًمٗمتاح اًم٘مارئ، دار اًمٜمنم اًمدوزم، اًمرياض ط.  األحرف السبعة.حديث  -

 هـ.1412إومم 

هـ(، دار اًمٗمٙمر، سمػموت، ط: 911، جلالل اًمديـ اًمسٞمقـمل،)تالدر المنثور في التفسير بالمأثور -

 م.1993إومم 

ٞمؼ: قمبد اعمٕمٓمل ىمٚمٕمجل، دار هـ(، حت٘م458ٕيب سمٙمر أمحد سمـ احلسلم اًمبٞمٝم٘مل، )ت دالئل النبوة، -

 هـ.1411اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، سمػموت، ط:  إومم 

هـ(، حت٘مٞمؼ: أسمق 911جلالل اًمديـ اًمسٞمقـمل،)ت الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، -

 إؾمحاق اجلقيٜمل، دار اسمـ قمٗمان، اخلؼم.

، ٕيب اًمٗمْمؾ حمٛمقد إًمقد روح المعاني في تفسير القرآن العظيم، والسبع المثاني، -

 هـ(، دار إطمٞماء اًمؽماث، سمػموت.1271)ت

هـ(، حت٘مٞمؼ: د. ؿمقىمل 324ًمإلُمام أيب سمٙمر سمـ جماهد، اًمبٖمدادي، )ت السبعة في القراءات، -

 ضٞمػ، دار اعمٕمارف، اًمٓمبٕمة اًمثاٟمٞمة. 

 حت٘مٞمؼ: حمٛمد وم١ماد قمبد اًمباىمل، دار اًمٗمٙمر، سمػموت.هـ(، 375عمحٛمد سمـ يزيد، )ت  سنن ابن ماجة، -

هـ(، وُمٕمف ذطمف: حتٗمة إطمقذي 279)ي،عمحٛمد سمـ قمٞمسك اًمؽمُمذ ذي،سنن الترم -

 هـ.1384، ُمٓمبٕمة اعمدين، اًم٘ماهرة، ط. اًم٘ماهرة، ط: اًمثاٟمٞمة  ًمٚمٛمباريمٗمقري

هـ(، 227أيب قمثامن ؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر سمـ ؿمٕمبة اخلراؾماين اجلقزضماين )ت  سنن سعيد بن منصور، -

 هـ.1413ٗمٞمة اهلٜمد، ط إومم، حت٘مؼ: طمبٞمب اًمرمحـ إقمٔمٛمل، اًمٜماذ: اًمدار اًمسٚم
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 هـ.1411هـ(، دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، سمػموت 313أمحد سمـ قمكم، )ت سنن النسائي الكبرى، -

هـ(، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞمب إرٟماؤوط، وزُمالئف، 748عمحٛمد سمـ أمحد اًمذهبل، )ت سير أعالم النبالء، -

 هـ.1419ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة، ط: احلادية قمنمة 

هـ(، 676عمحٞمل اًمديـ حيٞمك سمـ ذف اًمٜمقوي )اعمتقرم:  م،شرح النووي على صحيح مسل -

 هـ.1392سمػموت، اًمٓمبٕمة: اًمثاٟمٞمة،  –اًمٜماذ: دار إطمٞماء اًمؽماث اًمٕمريب 

حت٘مٞمؼ: ، هـ(449أيب احلسـ قمكم سمـ ظمٚمػ سمـ قمبد اعمٚمؽ )ت شرح صحيح البخارى البن بطال -

 .هـ1423اًمٓمبٕمة: اًمثاٟمٞمة،  ة، اًمرياض،اًمسٕمقدي -دار اًمٜمنم: ُمٙمتبة اًمرؿمد ، أسمق متٞمؿ يارس سمـ إسمراهٞمؿ

هـ(، 516، عمحٞمل اًمسٜمة، أيب حمٛمد احلسلم سمـ ُمسٕمقد اًمبٖمقي اًمِماومٕمل )ت شرح السنة للبغوي -

دُمِمؼ، سمػموت  -حمٛمد زهػم اًمِماويش، اًمٜماذ: اعمٙمتب اإلؾمالُمل -حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞمب إرٟم١موط

 م.1983 -هـ 1413اًمٓمبٕمة: اًمثاٟمٞمة، 

هـ(، حت٘مٞمؼ 321د سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُمة اًمٓمحاوي، )تٕمٗمر أمحٕيب طم شرح مشكل اآلثار، -

 هـ.1418ؿمٕمٞمب إرٟم١موط، ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة، سمػموت ط. إومم 

هـ(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد اًمسٕمٞمد سمسٞمقين 458، ٕيب سمٙمر أمحد سمـ احلسلم اًمبٞمٝم٘مل، )تشعب اإليمان -

 هـ.1411زهمٚمقل، دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، سمػموت، ط:  إومم 

ًمت٘مل اًمديـ أيب اًمٕمباس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ اسمـ شمٞمٛمٞمة  ل على شاتم الرسول،الصارم المسلو  -

اًمٜماذ: احلرس ، حت٘مٞمؼ: حمٛمد حمل اًمديـ قمبد احلٛمٞمد، هـ(728احلراين احلٜمبكم اًمدُمِم٘مل )ت 

 .اًمٓمبٕمة إومم، اًمقـمٜمل اًمسٕمقدي، اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمقدية

ومتح اًمباري، شمّمحٞمح وحت٘مٞمؼ: حمّب هـ(، ُمع 256حمٛمد سمـ إؾمامقمٞمؾ، )ت صحيح البخاري، -

 هـ. 1417اًمديـ اخلٓمٞمب، وشمرىمٞمؿ: حمٛمد وم١ماد قمبد اًمباىمل، دار اًمِمٕمب، اًم٘ماهرة، ط: إومم 

هـ(، حت٘مٞمؼ: ؿمٕمٞمب 354حمٛمد سمـ طمبان سمـ أمحد اًمتٛمٞمٛمل اًمبستل، )ت صحيح ابن حبان، -

 هـ.1414إرٟم١موط، ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة، سمػموت، ط: اًمثاٟمٞمة 

هـ(، ت: حمٛمد 311، ٕيب سمٙمر حمٛمد سمـ إؾمحاق سمـ ظمزيٛمة اًمٜمٞمساسمقري )ت ةصحيح ابن خزيم -

 ُمّمٓمٗمك إقمٔمٛمل، اًمٜماذ: اعمٙمتب اإلؾمالُمل، سمػموت.

هـ(، ُمع ذطمف: 261ٕيب احلسلم سمـ ُمسٚمؿ سمـ احلجاج اًمٜمٞمساسمقري، )ت  صحيح مسلم، -

 هـ.1392اعمٜمٝماج ذح ُمسٚمؿ ًمٚمٜمقوي، دار إطمٞماء اًمؽماث اًمٕمرب، سمػموت، ط: اًمثاٟمٞمة 

(، اًمٜماذ: دار إطمٞماء ـه855، سمدر اًمديـ اًمٕمٞمٜمل احلٜمٗمل، )عمدة القاري شرح صحيح البخاري -

 اًمؽماث، سمػموت.

شم٘مل اًمديـ أيب اًمٕمباس أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ احلراين احلٜمبكم اًمدُمِم٘مل  الفتاوى الكبرى البن تيمية، -

 .ـه1418اًمٕمٚمٛمٞمة، اًمٓمبٕمة: إومم، هـ(، اًمٜماذ: دار اًمٙمتب 728)ت 
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هـ(، 852ًمٚمحاومظ أمحد سمـ قمكم سمـ طمجر اًمٕمس٘مالين )ت فتح الباري شرح صحيح البخاري، -

 هـ.1379سمػموت ،  -اًمٜماذ: دار اعمٕمرومة 

هـ( ت: 224ًمٚم٘ماؾمؿ سمـ ؾمالم، أسمق قمبٞمد اًم٘ماؾمؿ سمـ ؾماّلم اًمبٖمدادي، )ت  فضائل القرآن، -

 هـ1421اسمـ يمثػم، دُمِمؼ، ُمروان اًمٕمٓمٞمة وحمسـ ظمراسمة وووماء شم٘مل اًمديٜمدار، اًمٜماذ: دار 

، هـ(،، اًمٜماذ: ُمٙمتبة اسمـ شمٞمٛمٞمة774ٓسمـ يمثػم، أيب اًمٗمداء إؾمامقمٞمؾ سمـ يمثػم، ) فضائل القرآن، -

 هـ.1416 -اًمٓمبٕمة : اًمٓمبٕمة إومم 

هـ(، ت: 454ًمٚمرازي، أيب اًمٗمْمؾ قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ احلسـ )ت  فضائل القرآن وتالوته -

 هـ. 1415اًمبِمائر اإلؾمالُمٞمة اًمٓمبٕمة: إومم، قماُمر طمسـ صؼمي، اًمٜماذ: دار 

ومم وما يتعلق بها القرآنيةالقراءات  - ردن، ط. ٕا ـ قمباس، دار اًمٜمٗمائس، قمامن، ٕا ـ.1428، د. ومْمؾ طمس  ه

هـ(، ٟمنم 1338حمٛمد سمخٞمت اعمٓمٞمٕمل )ت الكلمات الحسان في األحرف السبعة وجمع القرآن، -

 .هـ1431دار اًمّمحاسمة سمٓمٜمٓما، ط. إومم: 

هـ(، دار صادر، 711جلامل اًمديـ حمٛمد سمـ ُمٙمرم اسمـ ُمٜمٔمقر اإلومري٘مل، )ت لسان العرب، -

 م .2111سمػموت، ط: إومم 

هـ(، 817، ٕيب احلسـ ٟمقر اًمديـ قمكم سمـ أيب سمٙمر اهلٞمثٛمل )ت مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -

 .هـ 1414حت٘مؼ: طمسام اًمديـ اًم٘مدد، اًمٜماذ: ُمٙمتبة اًم٘مدد، اًم٘ماهرة، 

هـ(، 546، ٕيب حمٛمد قمبد احلؼ سمـ قمٓمٞمة إٟمدًمز، )تالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -

 هـ.1413حت٘مٞمؼ: اعمجٚمس اًمٕمٚمٛمل سمٗماس، ُمٓماسمع ومْماًمة سماعمحٛمدية، اعمٖمرب، ط: اًمثاًمثة 

، ًمِمٝماب اًمديـ قمبد اًمرمحـ سمـ إؾمامقمٞمؾ أسمق ؿماُمة، المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز -

 هـ.1416هـ(، حت٘مٞمؼ: ـمٞمار آًمتل ىمقٓج، دار وىمػ اًمدياٟمة اًمؽميمل، أٟم٘مرة، ط: اًمثاٟمٞمة 665ت)

هـ(، حت٘مٞمؼ: ُمّمٓمٗمك قمبد 415، عمحٛمد سمـ قمبد اهلل احلايمؿ، )تالمستدرك على الصحيحين -

 هـ.1411اًم٘مادر قمٓما، دار اًمٙمتب اًمٕمٚمٛمٞمة، سمػموت، ط: 

. قمبد اهلل قمبد اعمحسـ اًمؽميمل، واًمِمٞمخ: هـ(، إذاف: د241)ت مسند اإلمام أحمد بن حنبل، -

 هـ.1421ةؿمٕمٞمب إرٟم١موط، ُم١مؾمسة اًمرؾماًمة، ط: اًمثاٟمٞم

هـ(، حت٘مٞمؼ: حمٛمد 316ٕيب سمٙمر سمـ أيب داود، قمبد اهلل سمـ ؾمٚمٞمامن اًمسجستاين )ت  المصاحف، -

 هـ. 1423، اًم٘ماهرة، اًمٓمبٕمة: إومم، ُمٍم –سمـ قمبده، اًمٜماذ: اًمٗماروق احلديثة 

واًمرد قمغم اًمِمبٝمات اعمثارة طمقهلا، حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمٓماؾمان،  لمنسوبة للصحابةالمصاحف ا -

 هـ.1433دار اًمتدُمرية، اًمرياض، اًمٓمبٕمة إومم 

هـ(، حت٘مٞمؼ: 235أيب سمٙمر سمـ أيب ؿمٞمبة، قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ )ت مصنف ابن أبي شيبة، -

 هـ.1419ٓمبٕمة: إومم، يمامل يقؾمػ احلقت، اًمٜماذ: ُمٙمتبة اًمرؿمد، اًمرياض، اًم
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ه(، اًمٜماذ: دار إطمٞماء 616ًمإلُمام ومخر اًمديـ اًمرازي، حمٛمد سمـ قمٛمر، )ت  مفاتيح الغيب ، -

 هـ.1421ط. اًمثاًمثة . اًمؽماث اًمٕمريب سمػموت

ٕيب اًمٕمباس أمحد اسمـ اًمِمٞمخ أيب طمٗمص قمٛمر سمـ  المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، -

 هـ(، حت٘مٞمؼ: حمل اًمديـ ُمستق، دار اسمـ يمثػم.656ل، )ت إسمراهٞمؿ احلاومظ، إٟمّماري اًم٘مرـمب

قمبد اهلل سمـ يقؾمػ اجلديع، اًمٜماذ: ُم١مؾمسة اًمريان،  المقدمات األساسية في علوم القرآن، -

 هـ.1432سمػموت، اًمٓمبٕمة: اخلاُمسة 

هـ( حت٘مٞمؼ: 444أسمق قمٛمرو اًمداين )اعمتقرم:  -ًمٕمثامن سمـ ؾمٕمٞمد  المقنع في رسم مصاحف األمصار، -

 هـ.1431ة سمٜمت طمسـ احلٛمٞمد، اًمٜماذ: دار اًمتدُمرية، اًمرياض، ط. إومم ٟمقر

هـ(، سمتح٘مٞمؼ: أمحد يقؾمػ ٟمجايت، 217ٕيب زيمريا حيٞمك سمـ زياد اًمٗمراء، )ت معاني القرآن، -

 حمٛمد قمكم اًمٜمجار، دار اًمَّسور.

، ت: هـ(454ًمٚمرازي، أيب اًمٗمْمؾ قمبد اًمرمحـ سمـ أمحد سمـ احلسـ )ت  معاني األحرف السبعة، -

 هـ.1433د. طمسـ ضٞماء اًمديـ قمؽم )رمحف اهلل(، اًمٜماذ: دار اًمٜمقادر ؾمقرية اًمٓمبٕمة: إومم، 

أ د إسمراهٞمؿ سمـ ؾمٕمٞمد اًمدورسي اًمٜماذ: دار  معجم مصطلحات علمي التجويد والقراءات، -

 هـ. 1429اعمٛمٚمٙمة اًمٕمرسمٞمة اًمسٕمقدية اًمٓمبٕمة: إومم،  -اًمرياض  -احلْمارة ًمٚمٜمنم 

ـ.1432دار اًمسالم، ُمٍم، اًمٓمبٕمة اًمثاٟمٞمة  ات علم القراءات، لعبد العلي المسؤول،معجم مصطلح -  ه

 .هـ1422اًمٓمبٕمة: إومم،  دُمِمؼ-، إسمراهٞمؿ حمٛمد اجلرُمل اًمٜماذ: دار اًم٘مٚمؿمعجم علوم القرآن -

هـ(، اًمٜماذ ُمٓمبٕمة 1367عمحٛمد قمبد اًمٕمٔمٞمؿ اًمزرىماين )ت  مناهل العرفان في علون القرآن، -

 .يب احلٚمبل وذيماه، اًمٓمبٕمة اًمثاًمثةقمٞمسك اًمبا

هـ(، حت٘مٞمؼ: قمكم سمـ 833ٕيب اخلػم حمٛمد اسمـ اجلزري، )ت منجد المقرئين ومرشد الطالبين، -

 هـ.1419حمٛمد اًمٕمٛمران، دار قمامل اًمٗمقائد، ط: إومم 

هـ(، شمّمحٞمح: اًمِمٞمخ قمكم 833ٕيب اخلػم حمٛمد اسمـ اجلزري، )ت النشر في القراءات العشر، -

 ًمْمباع، دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمباقمة.حمٛمد ا

هـ(، ت: 616، جمد اًمديـ أسمق اًمسٕمادات اسمـ إصمػم )اعمتقرم: النهاية في غريب الحديث واألثر -

 هـ .1399سمػموت،  -ـماهر أمحد اًمزاوى وحمٛمقد حمٛمد اًمٓمٜماطمل اًمٜماذ: اعمٙمتبة اًمٕمٚمٛمٞمة 

إُملم، اًمٜماذ: ُمٙمتبة د. حمٛمد سمـ ؾمٞمدي حمٛمد حمٛمد  الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز، -

 .ـ ه1422اًمٓمبٕمة: إومم، ، اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ، اعمديٜمة اعمٜمقرة

هـ(، ُمٙمتبة اًمرؿمد، 643ًمٚمِمٞمخ قمٚمؿ اًمديـ أيب احلسـ اًمسخاوي ) الوسيلة إلى كشف العقيلة، -

 هـ.1423ط. إومم: 
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 امللخص

شمشتؿؾ هذه اًمدراؾمة قمغم سمقان ما هق مؼدم أداًء ذم اًمؼراءات اًمثالث اعمتؿؿة 

ًمؾعنمة، ويؽماومؼ مع ذًمؽ سمقاٌن ًمبعض اعمسائؾ وإوضمف اعمؼدمة ذم إداء ًمؾؼراءات 

سمشؽؾ قمام مما مل شمـص قمؾقف اًمؽتب اعممًمػة ذم هذا اعمجال. وىمد امتازت هذه اًمدراؾمة 

اًمقضمف مؼدمًا قمغم همػمه، وسمقـت أن سمعض أوضمف اخلالف سماًمتقضمقف واًمتدًمقؾ ًمؽقن 

 شمؽقن أطمقاكًا ىمقية وملظمقذًا هبا أطمقاكًا، وأطمقاكًا أظمرى شمؽقن وعقػة ٓ شمعتؼم.
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 املكّدمُ
احلؿد هلل اًمذي اصطػك مـ ظمؾؼف محؾًة ًمؽتاسمف اًمعزيز اعُمـَْزل سمؾسان قمريب مبلم 

ى ورمحة ًمؾعاعملم، وصغم اهلل قمغم ؾمقدكا حمؿد قمبده ورؾمقًمف قمغم ؾمبعة أطمرف هد

شَوَعلََّموُ  رُُكم  َمن  تَػَعلََّم الُقر آنَ َخيػ  »اًمؼائؾ: 
(1)

وصحاسمتف، ومـ شمبعفؿ  آًمف، وقمغم 

 سمنطمسان إمم يقم اًمديـ، وسمعد:

ومنن أذف اًمعؾقِم وأقمالها مـزًمًة اًمعؾقُم اعمتصؾُة سماًمؼرآن اًمؽريؿ، ومـ شمؾؽ 

  اًمعؾقم قمؾؿ
ِ
اًمؼراءات: عما اؿمتؿؾ قمؾقف مـ إمهقة اًمباًمغة، اًمتل هبا شُمعرف يمقػقُة أداء

 اًمؽؾامِت اًمؼرآكقِة، ووبطفا سماًمشؽؾ اًمصحقح، ومتققز ما ُيؼرأ سمف مما ٓ ُيؼرأ سمف.

قمغم درضمٍة مـ إمهقَِّة: وهق: )إوضمف  ومما اؿمتؿؾ قمؾقف قمؾؿ اًمؼراءات ضماكٌب 

اًمؼارُئ قمغم اًمقضمف اًمذي ُيؼرأ سمف أوًٓ، ويؼدمف ذم  : إذ سمف يتعرُف اعمؼدمة ذم إداء(

ىمراءاشمف، وىمد شمؽقن سمعض إوضمف وعقػًة أو أن اًمصقاَب ظمالوُمفا، ومعغم اًمؼارئ أن 

 يؽقن قمغم سمقِّـة مـ أمره، ويعؾؿ ما اًمذي ُيؼدمف وما اًمذي ُيمظمره. 

 اًمسبعِة ىمد يمَ 
ِ
 سماًمـسبِة ًمؾؼراء

ِ
مِة ذم إداء تََب ومقف همػُم ومقوقُع إوضمِف اعمؼدَّ

ٌؾ ذم )اًمدراؾمات اًمساسمؼة(واطمٍد، يمام هق مػ ، وأما سماًمـسبة ًمؾؼراءات اًمثالث صَّ

اعمتؿؿة ًمؾعنمة ومؾؿ يؽتب ومقفا أطمٌد سمشؽؾ مستؼؾٍّ سمحسب قمؾؿ اًمباطمثلْم، ومـ هـا 

 وىمع آظمتقار قمغم هذا اعمقوقع ًمؾؽتاسمة ومقف.

 أسباب اختًار املىضىع
 اعمقوقع.قمدُم وضمقِد دراؾمٍة مستؼؾٍة ذم  .1

قمدم وضمقد كصٍّ ذم اًمؽتب اعممًمػة ذم إوضمف اعمؼدمة ذم إداء سمشؽؾ قمامٍّ  .2

 قمغم سمعض اًمؼضايا.

                                       
َؿفُ  ( أظمرضمف اًمبخاري ذم صحقحف: يمتاب ومضائؾ اًمؼرآن، سماب:1) َؿ اًمُؼْرآَن َوقَمؾَّ ـْ شَمَعؾَّ يُمْؿ َم ، احلديث رىمؿ: ظَمػْمُ

 (، مـ طمديث قمثامن ريض اهلل قمـف.5227)
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أن سمعض اًمؽتب اعممًمػة ذم إوضمف اعمؼدمة ذم إداء مل شمؽـ شُمعـك سمتعؾقِؾ  .3

 يمقِن اًمقضمِف مؼدمًا.

 أهداف الدراسُ
 اًمقىمقف قمغم إوضمف اعمؼدمة ذم إداء ًمؾؼراء اًمثالصمة. .1

قمغم ما مل شمـصَّ قمؾقف اًمؽتُب اعممًمػُة ذم إوضمِف اعمؼدمِة ذم إداء  اًمـص   .2

.  ًمؾؼراءات سمشؽٍؾ قمامٍّ

اًمتليمقُد قمغم صحِة اًمؼراءاِت اًمثالِث، وأهنا متقاشمرٌة مؼروٌء هبا، يمام هق احلال  .3

 سماًمـسبة ًمؾسبعة.
اًمرسمُط سملم إوضمف اعمختؾػ ومقفا ًمؾؼراء اًمثالصمة سمتقضمقفاهتا اًمؾغقية: مما  .4

 ساقمُد ذم رؾمقظمفا قمـد اًمؼراءة هبا.ي

 أهنًُ الدراسُ
 اًمتل شمـاوًمت هذا اعمقوقع. -سمحسب قمؾؿ اًمباطمثلم -أهنا إومم  .1

 شمستؿد أمهقََّتَفا مـ أمهقِة مقوققِمفا، وهق مـ أذِف اًمعؾقِم. .2

3.  .
ِ
 أهنا شمذيمر اًمعؾَة واًمدًمقَؾ قمغم اًمقضمقِه اعمؼدمِة ذم إداء

اؿمتؿؾت قمغم اًمقضمف اعمؼدمة ذم إداء  أهنا شمؽؿؾ اًمدراؾمات اًمساسمؼة اًمتل .4

 ًمؾؼراء اًمسبعة.

 :حدود الدراسُ
 اًمثالصمِة: أيب ضمعػَر، 

ِ
اء هذه اًمدراؾمُة حمدودٌة سمإوضمِف اعمختؾِػ ومقفا قمـ اًمؼرَّ

، وظمؾٍػ اًمبزاِر، مـ ـمريِؼ اًمد   ِة اعمضقَِّة، وأصؾفا يمتاب )حتبػم ويعؼقَب احلرضملِّ رَّ

 .اًمتقسػم(

 الدراسات الشابكُ:
 َتَب همػُم واطمٍد ذم إوضمف اعمؼدمة ذم إداء ًمؾؼراء اًمسبعة، ومـ ذًمؽ: يمَ 
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رؾماًمُة اًمشقخ قمكم اًمـحاس، اعمقؾمقمة سمـ)اًمرؾماًمة اًمغراء ذم إوضمف اعمؼدمة  -1

 ذم إداء(.
رؾماًمُة اًمشقخ اًمساسمؼ ذيمره، وقمـقاهنا: )ومقض أٓء ذم إوضمف اعمؼدمة  -2

اُس إ وع، ويمان وضمَف اعمؼدمَة ذم يمثػٍم مـ اعمقاًمقرش ذم إداء(، ومل يذيمر اًمـحَّ

شواًمقضمفان صحقحان وهبام كلظمذ»يؽتػل سماًمؼقل: 
(1)

. وهق ما قمؼم قمـف ساطمة 

 سمؼقًمف ذم مؼدمة اًمرؾماًمة اًمغراء:

ال ضْمَفلْمِ قَمـُْفْؿ َذيَمْرشُمُف               َوَما يَماَن سمِاًْمقَ  إَِذا مَلْ َأضِمْد سمِإَْصِؾ َوضْمفًا ُمَػضَّ
(2)

 

( أهنا مل شُمنِمْ إمم مقاوَع ُوضِمَد ومقفا ظمؾٌػ ًمؾؼارِئ ومم
ِ
اء ؾَماًَمِة اًْمَغرَّ ا يمظمذ قمغم )اًمرِّ

كػِسِف مـ ـمريِؼ اًمشاـمبقِة، وأهنا شمضؿـت َأْوضُمفًا ظمرضمت قمـ ـمريؼ اًمشاـمبقة، وهمػم 

ذًمؽ مما هق مبثقٌث ذم ؿمبؽة اعمعؾقمات ذم اعمقاىمع اعمختصة سماًمؼراءات اًمؼرآكقة. وأما 

ء( ومؼد ايمتػك اًمـحاس ومقف سمذيمر ما ورد قمـ ورٍش سمخؾػ، دون شمعؾقٍؾ )ومقض أٓ

 ًمؾتؼديؿ، ويماكت رؾماًمتف هذه ىمصػمًة مقضمفًة ًمؾطالب اًمذيـ يؼرأون سمرواية ورش.

ققمة سمآظمر يمتاب )اًمـجقم رؾماًمة اسمـ ياًمقؿمة ذم إوضمف اعمؼدمة، وهل مطب -3

إداء، وقمؾؾ ذًمؽ  دمة ذمًمؾامرهمـل، ومل يستققمب اعممًمػ مجقع إوضمف اعمؼاًمطقاًمع(

وًمؽـ ؾمقِّدي قمكم اًمـقري ذم يمتاسمف اعمسؿك: )همقث اًمـػع( مل يـص قمغم »سمؼقًمف: 

اًمقضمف اعمؼدم ذم إداء ذم يمثػم مـ اعمقاوع، وهلذا ؾملًمـل سمعُض اإلظمقاِن أن أمجَع 

، شماريمًا عما كصَّ قمؾقف اًمشقُخ ذم
ِ
ِم ذم إداء  هلؿ مسائَؾ ظمالِف اًمروايِة، وأكصَّ قمغم اعمؼدَّ

شيمتاسمِِف اعمذيمقرِ 
(3)

 . 

)إوضمُف اعمؼدمُة أداًء ذم اًمؼراءاِت اًمسبِع وشمقضمقفاهُتا اًمصقشمِقَُّة(، ًمؾباطمث  -4

شمؼل اًمديـ قمبد اًمباؾمط اًمتؿقؿل، وهل أـمروطمتف اًمتل كال هبا درضمة اًمديمتقراة. 

                                       
 .61( يـظر قمغم ؾمبقؾ اعمثال: اًمرؾماًمة اًمغراء ص: 1)

 .81( اًمرؾماًمة اًمغراء ص 2)

 .211قؿمة ص: ( رؾماًمة اسمـ ياًم3)
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وهل مؼصقرٌة أيضًا قمغم اًمؼراءات اًمسبع دون اًمعنم، مع اًمتقضمقفات اًمصقشمقة دون 

 ؾغة إظمرى، يماًمـحق، واًمدًٓمة، وهمػمها.مستقيات اًم

 ميهجًُ البحث:
: طمقث ىمؿـا سماؾمتؼصاء مجقع إمقر اعمختؾػ  َبْعـَا ذم اًمبحِث اعمـفَج آؾمتؼرائلَّ اشمَّ

ة اعمضقة وأصؾفا يمتاب ومقفا ذم اًمؼراءات اًمثالث اعمتؿؿة ًمؾعنمة، مـ ـمريؼ اًمد   رَّ

اعمضؿقن، وهق أطمُد أؿمؽاِل  اًمتقسػم(. واقمتؿدكا يمذًمؽ قمغم مـفج حتؾقؾ)حتبػم 

: وذًمؽ سمذيمر ما يتعؾؼ سماخلالف اعمـؼقل قمـ يمؾ ىمراءٍة مـ اًمؼراءاِت  اعمـفِج اًمقصػلِّ

 اًمثالِث، وصقًٓ إمم اعمؼدم مـفا ذم إداء، مع ذيمر شمقضمقفف.
  ٍ، قمغم اًمـحق أيت: مؼدمٍة، ومخسة قمنم مبحثًا، وظمامتةوىمد ضماء هذا اًمبحث ذم 

 عاذَاملبحث األول: االست
 وومقف صمالصُمة مطاًمب: 

 المطلب األول: وصل التعوذ بالبسملة بأول السورة
ىمد شمؼرر ذم قمؾقم اًمتجقيد واًمؼراءات أن ًمؾؼارئ قمـد سمداية اًمؼراءة مـ أول 

اًمسقرة أرسمعَة أوضمٍف، شمليت ًمؽؾِّ اًمؼراء
(1)

: 

 مـفا. إول: وَمْصؾ آؾمتعاذة قمـ اًمبسؿؾة قمـ أول اًمسقرة، سماًمقىمػ قمغم يمؾٍّ 

  ثاين: اًمقىمػ قمغم آؾمتعاذة ووصؾ اًمبسؿؾة سملول اًمسقرة.اًم

 .، صمؿ اًمبدء سملول اًمسقرةاًمثاًمث: وصؾ آؾمتعاذة سماًمبسؿؾة واًمقىمػ قمؾقفا

 .اًمبسؿؾة سملول اًمسقرةسم آؾمتعاذة اًمراسمع: وصؾف

وىمد اظمتؾػ اًمعؾامء ذم اًمقضمف اعمؼدم ذم إداء ذم هذه اعمسلًمة: ومظاهر يمالم اًمداينِّ 

اًمقىمػ قمغم آظمر اًمتعقذ : »اعمؽتػكىمال ذم  ;أوممسماًمبسؿؾة آؾمتعاذة صؾ أن إومم و

                                       
 .48هماية اعمريد ص: . 33-32همقث اًمـػع ص:  (1)
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ششمام، وقمغم آظمر اًمتسؿقة أشمؿ
(1)

ٌ سملم وصؾ  . وذيمر اسمـ اًمباذش أنَّ اًمؼارئ خمػمَّ

وًمؽ »ومؼال:  اًمؽمشمقُؾ  فُ بُ مذهَ  عمـ اًمقىمَػ  َح ورضمَّ  ،آؾمتعاذة سماًمبسؿؾة واًمقىمػ قمؾقفا

: ٕكؽ شمؽؿؾ آؾمتػتاح، وًمؽ أن هق أشمؿ  و ،أن شمصؾفا سماًمتسؿقة ذم َكَػس واطمد

ششمسؽت قمؾقفا وٓ شمصؾفا سماًمتسؿقة، وذًمؽ أؿمبف سمؿذهب أهؾ اًمؽمشمقؾ
(2)

. وكصَّ 

اًمصػاىمز  قمغم أنَّ َأطْمَسـََفا هق اًمقىمُػ قمغم يمؾٍّ مـ آؾمتعاذة واًمبسؿؾة
(3)

 . 

 هق اًمقىمُػ قمغم يمؾٍّ مـ
ِ
َم ذم إداء آؾمتعاذة  واًمذي يؿقؾ إًمقف اًمباطمثان أن اعمؼدَّ

 : عما يليت: واًمبسؿؾة

ـْ ىِمَراَءِة َرؾُمقِل اهللِطمقـام   ُأمِّ ؾَمَؾَؿةَ طمديث  - 1 يَماَن »، وَمَؼاًَمْت:  × ؾُمِئَؾْت قَم

ٻ ﴿ ،﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴿ ،﴾ھ ھ ھ ھ﴿ُيَؼطُِّع ىِمَراَءشَمُف آَيًة آَيًة: 

ش﴾ٺ ٺ  ٺ﴿ ،﴾پ
(4)

 قمغم ذًمؽ. . ويؼاس ومصؾ آؾمتعاذة قمـ اًمبسؿؾة

قمغم أن اًمقىمػ قمغم يمؾٍّ  -ومـفؿ اًمداين كػسف -اًمقىمػ وآسمتداء  كصَّ قمؾامءُ  – 2

، وما يمان يمذًمؽ وماًمقىمػ قمؾقف أومم، وٓ يرض  ذم ذًمؽ يمقن اًمقىمػ قمغم  مـفام شمامٌّ

 اًمبسؿؾة أشمؿَّ مـ اًمقىمػ قمغم آؾمتعاذة.

َيِرُد قمغم ىمقل اًمداينِّ أن إومم هق اًمػصؾ سملم ما هق ىمرآن وما ًمقس سمؼرآن،  - 3

ُذ ًمقس مـ اًمؼرآن سماشمػاق، سمؾ إن إؿمؿقينَّ َأْوضَمَب ىمطعَ واًمتع قمـ  آؾمتعاذةِ  ق 

ٕهنا ًمقست مـ اًمؼرآنِ اًمبسؿؾِة: 
(5)

. 

                                       
 .1/257اًمـنم وُيـَْظر:  .17اعمؽتػك ص:  (1)

 .51اإلىمـاع ص:  (2)

 .32همقث اًمـػع ص:  (3)

(. واًمؽممذي ذم اًمســ: 4221أظمرضمف : أسمق داود ذم اًمســ: يمتاب احلروف واًمؼراءات، احلديث رىمؿ: ) (4)

، 6/322(. وأمحد ذم اعمسـد 2927 وماحتة اًمؽتاب، احلديث رىمؿ: )يمتاب أسمقاب اًمؼراءات، سماب ذم

 (. وإؾمـاده صحقح.26625احلديث رىمؿ: )

 .67مـار اهلدى ص:  (5)
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 المطلب الثاني: وصل التعوذ بأول سورة براءة
 إذا اومتتح اًمؼارئ ؾمقرَة سمراءة ومؾف وضمفان ومؼط: 

 إول: ىمطع آؾمتعاذة قمـ أول اًمسقرة. 

 لول اًمسقرة.اًمثاين: وصؾ آؾمتعاذة سم

 واعمؼدم أداًء هق إول: عما شمؼدم ذم اعمسلًمة اًمساسمؼة.

 المطلب الثالث: إخفاء التعوذ أو الجهر بو.
ـِ اًمتل ُُيفر ومقفا سماًمتعقذ، واعمقاـمـ اًمتل ين  ومقفا سمف اظمتؾػ اًمعؾامُء ذم اعمقاـم

(1)
. 

ـ  إًمقف اًمباطمثان ذم ذًمؽ أن جلؿقع اًمؼراء اًمعنمة  اًمتػصقؾ: واعمختار اًمذي يطؿئ

ـ اإلظمػاء ومفل: ـ أظمرى، وملما مقاـم  ومقستحب اإلهاُر هبا ذم مقاـمـ، واجلفُر هبا ذم مقاـم

 إذا يمان اًمؼارئ يؼرأ ّهًا، ؾمقاٌء أيمان مـػردًا أم ذم جمؾس. .1

 إذا يمان ظماًمقًا، ؾمقاٌء أىمرأ ّهًا أم ضمفرًا. .2

 إذا يمان ذم اًمصالة، ؾمقاٌء أيماكت اًمصالة هيًة أم ضمفريًة. .3

رأ وؾمط مجاقمة يتدارؾمقن اًمؼرآن: يملن يؽقن ذم مؼرأة ومل يؽـ إذا يمان يؼ .4

 هق اعمبتدئ سماًمؼراءة.

وما قمدا هذه اعمقاـمـ يستحب اجلفر هبا
(2)

. 

 المختار في صيغتها المطلب الرابع:
ذ. وذيمروا أن اعمختار مـفا هق ًمػظ  أقمقذ »ذيمر قمؾامء اًمؼراءات صقغًا قمدًة ًمؾتعق 

ڱ ں ﴿ومتف عما ضماء ذم ؾمقرة اًمـحؾ ذم ىمقًمف شمعامم: : عمقاشسماهلل مـ اًمشقطان اًمرضمقؿ

[98]اًمـحؾ:  ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ
(3)

 . 

                                       
 .1/282ذح اًمـقيري  .1/252. اًمـنم 473اًمؽامؾ ص: . 391 ص:ضمامع اًمبقان ُيـَْظر:  (1)

 .8-7إلواءة ص: . ا45هماية اعمريد ص:  .44اًمقاذم ص:  .12اًمبدور اًمزاهرة ص:  (2)

. هداية اًمؼاري 31. همقث اًمـػع ص: 1/117. اهلادي 44. ذح اسمـ اًمـافمؿ ص: 1/243اًمـنم ُيـَْظر:  (3)

 . 12. اًمبدور اًمزاهرة ص: 2/555
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 البشنلُاملبحث الثاىٌ: 
 وومقف صمالصمة مطاًمب: 

 المطلب األول: المقدم ليعقوب من األوجو الثالثة بين السورتين
سمال  اًمسؽت واًمقصؾصمؿ  ،اًمبسؿؾةسملم اًمسقرشملم صمالصمة أوضمٍف:  قعؼقبًم

سمسؿؾة
(1)

 . 

ف اعمؼدم ذم إداء هق اًمسؽت، يؾقف اًمقصؾ، يؾقف اًمبسؿؾة: وذًمؽ شمبعًا واًمقضم

ٕصؾف: أيب قمؿرو اًمبٍميِّ 
(2)

. 

 المطلب الثاني: وصل السورتين على وجو البسملة
ىمرأ أسمق ضمعػر، ويعؼقب ذم أطمد أوضمفف اًمثالصمة، سمنصمبات اًمبسؿؾة سملم اًمسقرشملم، 

أوضمفٍ صمالصمة ومقؽقن هلام 
(3)

 : 

 .سقرة قمـ اًمبسؿؾة، وىمطع اًمبسؿؾة قمـ أول اًمسقرةىمطع آظمر اًمإول: 

 ىمطع آظمر اًمسقرة قمـ اًمبسؿؾة، ووصؾ اًمبسؿؾة سملول اًمسقرة .اًمثاين: 

 وصؾ آظمر اًمسقرة سماًمبسؿؾة سملول اًمسقرة.اًمثاًمث: 

وىمد كصَّ اجلعؼمي قمغم أن أومضؾ إوضمف اًمثالصمة هق اًمقضمف اًمثاين: إلؿمعاره 

سقرةسمتؼمك آسمتداء، أو ًمؽقهنا مـ أول اًم
(4)

 أمقٌر:  -رمحف اهلل-. ويضعػ ىمقًَمف 

َؿ أهنا ًمؾتؼمك ومنكام  إول: ٓ ُيَسؾَُّؿ يمقُن اًمبسؿؾة سملم اًمسقرشملم ًمؾتؼمك، وًمق ؾُمؾِّ

يليت عمـ هلؿ إوضمف اًمثالصمة سملم اًمسقر: وهؿ: ورش، أسمق قمؿرو، واسمـ قمامر، 

                                       
 ًمؾؿحؼؼ. 121. ذح اًمزسمقدي ص: 39دي ص: قُيـَْظر: ذح اًمسؿـ( 1)

  .29ص:  بتديهاج اًمؼارئ اعم. 1/262اًمـنم ُيـَْظر:  (2)

. ذح اًمزسمقدي ص: 38ذح اًمسؿـقدي ص:  .1/292ذح اًمـقيري . 267، 1/259ـَْظر: اًمـنم يُ ( 3)

 .1/124اهلادي  .122-121

 .2/437اًمـنم . وُيـَْظر: 195-2/194يمـز اعمعاين  (4)
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ويعؼقب
(1)

ثػم، وقماصؿ، وأما اًمذيـ يبسؿؾقن وضمفًا واطمدًا: وهؿ: ىماًمقن، واسمـ يم.

 واًمؽسائل، وأسمق ضمعػر، وماًمبسؿؾة قمـدهؿ واضمبٌة.

َؿ أيضًا أهنا ًمؾتؼمك وماًمتؼمك طماصٌؾ ؾمقاٌء ُوِصَؾِت اًمبسؿؾُة سماًمسقرة  اًمثاين: ًمق ؾُمؾِّ

 أو ُوىِمػ قمؾقفا. 

اًمثاًمث: شمعؾقؾف اًمثاين سملن اًمبسؿؾة مـ أول اًمسقرة هق ىمقٌل ومؼفلٌّ حمٌض 
(2)

، وٓ 

أهِؾ قمؾِؿ قمدِّ أي: ٕهنؿ أمجعقا قمغم أن اًمبسؿؾة ًمقست  مستـد ًمف، وٓ ىمائؾ سمف مـ

آيًة وٓ ضمزءًا مـ آية ذم همػم اًمػاحتة واًمـؿؾ
(3)

. 

اًمراسمع: قمؾؾ اجلعؼمي  كػُسف وضمَف اًمقىمِػ قمغم اًمبسؿؾِة سملن اًمقىمَػ قمؾقفا وىمٌػ 

شمامٌّ 
(4)

، وهذا يرضمح اًمقىمػ قمؾقفا: عما شمؼرر ذم قمؾؿ اًمقىمػ وآسمتداء مـ أن اًمقىمقف 

قمغم ما يمان شماّمًا أومضؾ مـ اًمقصؾ
(5)

. 

ُل مـ إوضمِف اًمثالصمِة اعمذيمقرِة   هق اًمقضمُف إوَّ
ِ
ُم ذم إداء وسمـاًء قمؾقف وماًمذي ُيَؼدَّ

 آكػًا، يؾقف اًمثاين، صمؿ اًمثاًمث، واهلل شمعامم أقمؾؿ.

 المطلب الثالث: األربع الزىر
 عمـ يصؾقن اًمسقرة سماًمسقرةاظمتار سمعُض أهِؾ ا

ِ
ظمؾٌػ، ويعؼقب  ومـفؿ -ٕداء

وسملم  واعمطػػلم، آكػطار سملم، وسملم اعمدصمر واًمؼقامةاًمسؽَت  -ذم أطمد أوضمفف اًمثالصمة

، وهل اعمعروومة سمإرسمع اًمزهر، ويمذا اظمتاروا ؿزةواهل وسملم واًمعٍم، اًمبؾدو اًمػجر

عمـ يؼرأون سماًمسؽت سملم اًمسقرشملم اًمبسؿؾة ذم إرسمع اًمزهر أيضاً 
(6)

. 
                                       

 .162. إحتاف ومضالء اًمبنم ص: 184. حتبػم اًمتقسػم ص: 1/259اًمـنم ُيـَْظر:  (1)

مم أن اًمبسؿؾة ضمزٌء مـ أية إومم مـ يمؾِّ ؾمقرة، وذم ىمقل آظمر إمم أهنا آية ذهب اًمشاومعقة ذم ىمقل هلؿ إ (2)

 .[3/333. اعمجؿقع 3/316. ومتح اًمعزيز 2/137هناية اعمطؾب يمامؾة مـ أول يمؾ ؾمقرة. ]ُيـَْظر: 

 .66-37اًمبقان ذم قمد آي اًمؼرآن ص: ُيـَْظر:  (3)

 .2/194يمـز اعمعاين  (4)

 .125معؾؿ اًمتجقيد ص:  .42واءة ص: اإلُيـَْظر:  (5)

 ًمؾؿحؼؼ. 121ذح اًمزسمقدي ص: . 1/293. ذح اًمـقيري 1/261. اًمـنم 421 ص:ضمامع اًمبقان  (6)

 .1/125اهلادي 
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قمدُم اًمتػرىمِة سملم إرسمِع اًمزهِر وهمػِمها، وهق مذهُب واعمؼدم ذم إداء هق 

اعمحؼؼلم مـ قمؾامء اًمؼراءات
(1)

. 

 المطلب الرابع: الوجو المقدم في األداء بين األنفال وبراءة
، واًمسؽت: اًمؼطع،  فـصمالصمة أوضمال وسمراءة جلؿقع اًمؼراء ــ إكػـقز سمقـجـي

اًمقصؾو
(2)

. 

، مجقع اًمطرق مـاء اًمؼرَّ  يليت ًمؽؾِّ  ٕكفاًمؼطع:  هق: ذم إداءواًمقضمف اعمؼدم 

سمخالف اًمسؽت واًمقصؾ: ومنهنام يؿتـعان مـ سمعض اًمطرق
(3)

. 

 

                            

                                       
. 14. اًمبدور اًمزاهرة ص: 161. إحتاف ومضالء اًمبنم ص: 1/293ذح اًمـقيري  .1/262اًمـنم  (1)

 .27إرؿماد اعمريد ص: 

 .15. اًمبدور اًمزاهرة ص: 2/569. هداية اًمؼاري 1/298. ذح اًمـقيري 1/269اًمـنم  (2)

 .415اًمروض اًمـضػم ص: ُيـَْظر:  (3)



 (ه4141 جمادى اآلخرة)العدد الخامس عشر            قرآنية  مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات ال

74 

 الكبري اإلدغاو :املبحث الثالث 

 وومقف مطؾبان: 

 المطلب األول: المواضع المختلف فيها عن رويس
 :ذم اإلدهمام اًمؽبػم قمـ رويٍس ذم ىمقًمف مجع اسْمـ اجْلََزِريِّ اعمقاوع اًمتل ومقفا ظمؾٌػ 

 ضَمَعْؾ ظُمْؾُػ َذا ِوٓ........ .............................                 ...

ُف اًمـَّْجِؿ َمْع َذَهْب  ٓ               سمِـَْحٍؾ ىِمَبْؾ َمْع َأكَّ َتاَب سمَِلْيِدْْيِْؿ َوسمِاحْلَؼِّ َأوَّ
يمِ

(1)
 

 : يليتويس ذم إدهمام ما قمـ ر اظمتؾػ وشمػصقؾ ذًمؽ أكف

ذم ؾمقرة اًمـحؾ، ذم  ﴾ىئ مئ﴿: ف شمعامماًمالم ذم اًمالم، وذًمؽ ذم ىمقًم - 1

مقاوعفا اًمثامكقة
(2)

 .[37]اًمـؿؾ:  ﴾ٹ ٹ  ٹ ٹ﴿: ف شمعامميمام ورد اخلؾػ قمـف ذم ىمقًم. 

ذم  ،، ذم ؾمقرة اًمـجؿ﴾جخ مح﴿: ف شمعامماهلاء ذم اهلاء، وذًمؽ ذم ىمقًم - 2

فا إرسمعةوعمقا
(3)

. 

، [22]اًمبؼرة: ﴾گ ک﴿: ف شمعامموذًمؽ ذم ىمقًم باء ذم اًمباء،اًم - 3

[176]اًمبؼرة:  ﴾ژ ڈ﴿، و [79]اًمبؼرة:  ﴾ڤ ڤ﴿و
(4)

.  

 وهذه اعمقاوع اعمذيمقرة ًمرويس هل مـ سماب اإلدهمام اًمؽبػم. 

اًمؾسان يرشمػع سماعمدهمؿ دومعة واطمدة، وذم ذًمؽ ختػقػ مـ وشمقضمقف اإلدهمام أن 

طمروملم اصمـلماًمعبء سمحريمة اًمؾسان قمـ طمريمتلم ذم 
(5)

ـُ  :  ، يؼقل اسْم ووضمفف »اجْلََزِريِّ

                                       
ة( 1) رَّ  .(15، 14، اًمبقتان: )14 اعمضقة ص: اًمد 

 اًمزاهرة: ُيـَْظر: اًمبدورصمالصمة مقاوع. و [81] مقوعان،[ 82] ،[78]مقوعان،  [72]( ذم أيات: 2)

 .44، 37، و27، و328، و237، و182، و181

 .[49] ،[48] ،[44] ،[43]ذم أيات:  (3)

 فوضموًمقس ًمف إمثؾ: داسّمة، ويؽمشمب قمغم هذا احلرف اإلدهمام مع اعمد اًمالزم، إذ ًمقس ًمف إٓ اإلؿمباع ومؼط، ( 4)

سمؾ ٓ  ًمرويس، اًمباءٓ ُيقز اإلؿمارة إمم طمريمة وقد، وهل اًمؼٍم واًمتقؾمط واعمد، ساًمثالصمة اًمتل دمقز ًمؾ

 [.4/235ومريدة اًمدهر  .368 اًمزاهرة ص: اًمبدور .152 ص: ُيـَْظر: اًمتقسػم]. سمد قمـده مـ اإلدهمام

 .91قمؾؿ اًمتجقيد ص: . 24واد اًمعرسمقة ص: . 69ُيـَْظر: ضمفد اعمؼؾ ص: ( 5)
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ُيري قمغم  ـمؾب اًمتخػقػ، ىمال أسمق قمؿرو سمـ اًمعالء: اإلدهمام يمالم اًمعرب اًمذي

شأًمسـتفا، وٓ حيسـقن همػمه
 (1)

 . 

 هق اإلفمفاُر: ٕكف هق إصُؾ 
ِ
ُم ذم إداء ، : ًمعدم اطمتقاضمف إمم ؾمبٍب واعمؼدَّ

ؾمبب إمم : ٓطمتقاضمففُ قمُ رْ ومَ  واإلدهمامُ 
(2)

وٕن إصؾ اًمعام قمـد رويس هق  .

 اإلفمفاُر.

 المطلب الثاني: الروم أو اإلشمام في تأمنَّا ليعقوَب وخلف  
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ﴿ذم ىمقًمف شمعامم: ش شملمـا»ُيقز ًمقعؼقَب وظمؾٍػ ذم يمؾؿة 

 وضمفان: اًمروٍم واإلؿمامم، يمام هق إمر سماًمـسبة ًمؾؼراء اًمسبعة [11]يقؾمػ: ﴾ۋ
(3)

. 

: ذم  واًمقضمف اعمؼدم وطمؼقؼة اإلؿمامم أن يشار إمم »إداء هق اًمروم، ىمال اًمداين 

اًمـقن سماحلريمة ٓ سماًمعضق، ومقؽقن ذًمؽ إظمػاًء ٓ إدهمامًا صحقحًا: ٕن احلريمة ٓ 

شمسؽـ رأؾما: سمؾ يضعػ اًمصقت هبا، ومقػصؾ سملم اعمدهمؿ واعمدهمؿ ومقف ًمذًمؽ، 

شف ذم اًمؼقاسوهذا ىمقل قمامة أئؿتـا، وهق اًمصقاب: ًمتليمقد دًٓمتف، وصحت
 (4)

 . 

 : ، ىمال اًمشاـمبل   ومما يدل  قمغم شمؼديؿف أيضًا ىمقاؾمف قمغم اإلدهمام اًمؽبػم ًمؾسقدِّ

ـٌ     
 ـَمبََّؼ َمْػِصال             َوإِْدهَماُم طَمْرٍف ىَمْبَؾُف َصحَّ ؾَمايمِ

ِ
قَمِسػٌم َوسمِاإِلظْمَػاء

(5)
 

 ام ؾمقليت شمػصقؾف.ويدل  قمؾقف أيضًا أن اًمروم يؼدم قمغم اإلؿمامم قمـد اًمقىمػ يم

ؾمقى اإلدهمام اعمحض ﴾ۈ﴿وأما أسمق ضمعػر ومؾقس ًمف ذم 
(6)

. 

                                       
 .2/275اًمـنم ( 1)

 .1/231هداية اًمؼاري . 11واءة ص: اإل( ُيـَْظر: 2)

 .37. إحتاف ومضالء اًمبنم ص: 412حتبػم اًمتقسػم ص: . 122إسمراز اعمعاين ص: ُيـَْظر:  (3)

 .128-127اًمتقسػم ص: ( 4)

 (.156، اًمبقت رىمؿ : )13اًمشاـمبقة ص:  (5)

 .37إحتاف ومضالء اًمبنم ص: . 412حتبػم اًمتقسػم ص: ( يـظر: 6)
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 املد والكصراملبحث الرابع: 

 وومقف صمالصمة مطاًمب:

 المطلب األول: مقدار المد المتصل ألبي جعفر ويعقوب.
ة:ل اىم رَّ ـُ اجْلََزِريِّ ذم اًمد   اسْم

طْ            ُهُؿ َوؾمِّ .............................              .............. َوَمدَّ
(1)

 

 وىمال ذم اًمطقبة:

َٓ ــٍز ـمَ ـَؾ مَهْ ـإِْن طَمْرُف َمدٍّ ىَمبْ           ـْ سَماىِمل اعْمَالَ             قَّ  ضُمْد ومِْد َوِمْز ظُمْؾػًا َوقَم

طْ           ..................َرَوى وَمَباىِمقِفؿْ             َوىِمقَؾ ُدوهَنُْؿ َكْؾ صُمؿَّ يَمْؾ  ،َوؾمِّ
(2)

 

ويتحصؾ مما ذيمر أن خلََؾٍػ ذم اعمتصؾ وضمفًا واطمدًا: هق اًمتقؾمط )أي: أرسمع 

طمريمات(. وأما أسمق ضمعػر ويعؼقب ومؼد اظمتؾػ قمـفام سملم اًمتقؾمط، وومقيؼ اًمؼٍم 

 )أي: صمالث طمريمات(.

واًمذي اؾمتؼر قمؾقف اًمعؿؾ إظمذ جلؿقع اًمؼراء ذم اعمتصؾ سمؿرشمبتلم: ـمقمم )أي: 

( ًمغػمهؿأرسمع طمريمات ، ووؾمطك )أي:ش ومحزةًمقرؾمت طمريمات( 
(3)

 ىمال .

إؿمباع ًمقرش ومحزة مؼدار صمالث  :وذهب أيمثر اعمحؼؼلم إمم أكف مرشمبتان»اعمارهمـل: 

شأًمػات، وشمقؾمط ًمؾباىملم مؼدار أًمػلم، وذًمؽ ًمؾؿتصؾ
(4)

. 

ومؼقاؾمًا قمغم ما شمرضمحت اًمؼراءة سمف ًمؾرواة اًمذيـ هلؿ اًمتقؾمط وومقيؼ اًمؼٍم مـ 

ل ضمعػر ويعؼقب. واهلل ـر ٕسمـؼ اًمؼصـقؾمط قمغم ومقيـديؿ اًمتـح شمؼرضمـاًمسبعة يت

 شمعامم أقمؾؿ.

                                       
ة اعمضقة ص: ( 1) رَّ  .(22): رىمؿ اًمبقت ،15اًمد 

 (.163، 162، اًمبقتان: )42ـمقبة اًمـنم ص:  (2)

خمتٍم سمؾقغ إمـقة . 49همقث اًمـػع ص: . 52هاج اًمؼارئ اعمبتدي ص: . 114عمعاين ص: ُيـَْظر: إسمراز ا( 3)

  .17اًمبدور اًمزاهرة ص: . 73. اًمقاذم ص: 23ص: 

 .44اًمـجقم اًمطقاًمع ص: ( 4)
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  ﴾ٱ ٻ﴿و ﴾ٱ﴿: في شعين» المطلب الثاني:

، وىمقًمف [1]مريؿ:  ﴾ٱ﴿ذم ىمقًمف شمعامم: ش قملم»ُيقز جلؿقع اًمؼراء ذم 

وضمفان [2، 1]اًمشقرى:  ﴾ٱٻ﴿شمعامم: 
(1)

 : 

ها سمؿؼدار ؾمتِّ طمريماٍت.  إول: اإلؿمباع: أي مد 

ها سمؿؼدار أرسمِع طمريماٍت.ا  ًمثاين: اًمتقؾمط: أي مد 

 :رمحف اهلل اًمشاـمبل ىمال

الَ                 ..............................  َوذم قَملْم اًْمَقضْمَفاِن َواًمط قُل وُمضِّ
(2)

 

ر ما اكؽسء: ٓذم اًمقا فُ شمَ قَّ ىمُ  اعمد   قَ ؼْ ومؾؿ يَ  :وؾمبب اخلالف هق اكػتاح ما ىمبؾ اًمقاء

سمخالف ؾمؽقن  ،اًمطقل ٓضمتامع اًمسايمـلم مع أن اًمثاين ًمقس سمعارضىمبؾفا، و

اًمقىمػ
(3)

وىمال ىمقم اًمعلم متد ًمؾػصؾ سملم اًمسايمـلم، : »اًمؼرـمبل  . ىمال قمبُد اًمقهاِب 

ٕن ىمبؾفا  :ٕن اًمقاء وإن ؾمؽـت ومقفا ًمقست طمرف مد :وًمقس طمؽؿفا قمـدي ذًمؽ

مـ  ظمارضمةٌ  ػقػةٌ ومفل ظم ومتحة، وًمؽـ اًمقاء ؾمايمـة، واًمـقن وإن يماكت ؾمايمـةً 

ومقحدث سمسبب اًمسؽقن أدكك  ،، وماًمسؽقن خيػك سمخػائفإن سمعدها صاداً  :اخلقشقم

وإكام  :(صاد)، وذم (يماف)وذم  ،(مقؿ)، وٓ اعمد ذم (ها ـما)ٓ يساوي اعمد ذم:  مدٍّ 

ذم  ﴾ەئ ەئ ائ﴿اًمقاصؾ سملم اًمعلم واعمقؿ اعمشددة، ذم ىمقًمف شمعامم:  ِت يْ قَ هق يماًمص  

ىمراءة مـ أؾمؽـ اًمعلم، وًمؽـ هاهـا سمسبب ًملم اًمقاء واًمغـة ذم اًمـقن ىمل  [58] اًمـساء

ذم إقمراف  ﴾ېئ ېئ﴿سماعمد احلادث سمسبب اًمغـة ذم  اًمسايمـة يصػم اعمد ؿمبقفاً 

ش﴾ٱٻ﴿، وما أؿمبفف، ويمذًمؽ  [178]
 (4)

. 

                                       
 .81ص:  اًمقاذم. 52ص: إرؿماد اعمريد . 62ص:  اًمؼارئ اعمبتدي ُيـَْظر: هاج( 1)

 .(177) :رىمؿ ، اًمبقت15اًمشاـمبقة ص: ( 2)

 .152. قمؾؿ اًمتجقيد ص: 217رؾماًمة اسمـ ياًمقؿمة، ص: . 122ُيـَْظر: إسمراز اعمعاين ص: ( 3)

 .98اعمقوح ص:  (4)
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ٓكػتاح  ومـفؿ مـ يباًمغ ذم إؿمباع اًمعلم...»اعمد واًمؼٍم سمؼقًمف:  وىمد وضمف اًمداين  

ضمقدان  واعمذهبان يباًمغ إؿمباع مدها ٕضمؾ اًمسايمـلم،ومـفؿ مـ ٓ ما ىمبؾفا، 

شصحقحان
(1)

 . 

هق اإلؿمباع واًمقضمف اعمؼدم أداءً 
(2)

ٕكف : ، وقمؾقف ضمؾ أهؾ إداء يمام يشػم اًمضباع

عما ضماوره مـ  ن ومقف جماكسةً ٕو ذم اًمػصؾ سملم اًمسايمـلم، اًمؼراء ىمقاس مذهب

اعمدود
(3)

ٕضمؾ  :اإلؿمباع أومضؾ مـ اًمتقؾمط» :وذم ذًمؽ يؼقل اجلؿزوري   ،

 فُ تُ يمَ رَ طَم  فُ تْ قَ ًمِ سملم ما وَ  ُق رْ اًمػَ  َؾ َص حَ ومَ  ،ووضمف اًمتقؾمط ًمػتح ما ىمبؾ احلرف .اًمسايمـلم

ْ مَ ، وَ فُ ًمَ  ةُ َس اعمجاكِ  ٕكف ىمقاس مذهبفؿ ذم اًمػصؾ سملم  :، سمجعؾ اعمزية ًمألولفِ ؾِ شمَ  ا مَل

شعما ومقف مـ اعمجاكسة عما ضماوره مـ اعمدود :اًمسايمـلم
(4)

 . 

 المطلب الثالث: الكلمات التي فيها مدٌّ تغير سببو
وىمبؾ ذيمر إمقر اًمتل اظمتؾػ ومقفا ٓ سمد مـ شمؼريِر ىماقمدٍة: وهل أن قمؾامء 

ومقف  زضمااًمؼراءات اشمػؼقا قمغم أكف إذا شمغػم ؾمبب اعمد: وهق إما اهلؿز وإما اًمسؽقن، 

سمام قمرض مـ  اً اقمتداد :واًمؼٍم ،ًمعدم آقمتداد سماًمعارض ومراقماة إصؾ :اعمد

ػماًمتغق
(5)

 . 

أىمقس، ـت إًمػ ىمبؾفا وإن ؿمئت ىمٍمهتا، واًمتؿؽلم وإن ؿمئت مؽَّ :»اًمداين  ىمال 

ش﴾ۅ﴿وذًمؽ كحق 
(6)

 . 

                                       
 .125ص:  اًمتحديد( 1)

 .217و 55. اًمـجقم اًمطقاًمع ص: 382ُيـَْظر: همقث اًمـػع ص: ( 2)

 .37خمتٍم سمؾقغ إمـقة ص: . 51ُيـَْظر: إرؿماد اعمريد ص: ( 3)

 .58ين ص: اًمػتح اًمرمحا( 4)

هداية اًمؼاري . 77اًمقاذم ص: . 1/412ًمـقيري اذح . 1/354اًمـنم . 143ُيـَْظر: إسمراز اعمعاين ص: ( 5)

2/572. 

 .42اًمتقسػم ص: ( 6)
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 :  وىمال اًمشاـمبل 

ٍ ـــَوإِْن طَمْرُف َمدٍّ ىَمْبَؾ مَهْ         ُه َواعْمَد  َما َزاَل َأقْمَدٓ          ٍز ُمَغػمَّ َُيُْز ىَمٍْمُ
(1)

 

شسماًمعارضِ  آقمتدادِ  وشمركُ  ،وإىمقس قمـدهؿ اعمد  »ؿمامة:  أسمقوىمال 
(2)

. 

وهبام ىمرأت قمغم ؿمقخـا، مع شمؼديؿ  ،ويؼدم اًمطقيؾ ذم ذًمؽ: »اعمارهمـل  ىمال و

شاًمطقيؾ، ويمذًمؽ أىمرئ
(3)

 . 

ـُ اجْلََزِريِّ واًمتحؼقؼ قمـد   أصمرهشمغػّم ؾمببف وزال سملم ما ذم ذًمؽ  اًمتػصقُؾ  اسْم

هق إرضمح: وماعمد  ،قمؾقف يدل   سمؼل أصمرٌ شمغػّم ؾمببف، و ماسملم ووماًمؼٍم هق إرضمح، 

 سمؼقًمف: ةطقباًمكص قمؾقف ذم هق ما و ،ًمؾؿقضمقد قمغم اعمعدوم شمرضمقحاً 

َبْب  َ اًمسَّ َأْو وَماىْمٍُمْ َأطَمْب  ،َوسَمِؼَل ْإصََمرُ             َواعْمَد  َأْومَم إِْن شَمَغػمَّ
(4)

 

ـُ اجْلََزِريِّ هق اعمعت ؿد قمـد اًمباطمثلْم، وقمؾقف اًمتػريع ومقام وهذا اًمذي طمؼؼف اسْم

 ؾمقليت مـ إمقر اعمـدرضمة حتت هذه اًمؼاقمدة: وهل:

 في آل عمران ليعقوَب وخلف   ﴾ٻ ٱ﴿ : أولً 

إصؾ أن متد طمروف اهلجاء اًمتل ًمػظفا صمالصمة أطمرف أوؾمطفا طمرف مدٍّ وًملم 

 : اًمشاـمبل   مّدًا مشبعًا )أي: ؾمت طمريمات(، ىمال

........................             اًْمَػَقاشمِِح ُمْشبِعاً  َوُمدَّ ًَمُف قِمـْدَ 
(5)

 

ومنن اعمقؿ شمػتح،  [2، 1]آل قمؿران:  ﴾ٻ ٱ﴿وإذا قمرض ًمؾسايمـ حتريؽ، كحق: 

ما قمدا أسما ضمعػر: ٕكف يسؽت قمغم احلروف اعمؼطعة  وحتذف مهزة اًمقصؾ ًمؾجؿقع

ًمؽقكف  :ورش رواية ذم [2، 1]اًمعـؽبقت:  ﴾ڻڻ﴿ :ومثؾفا ذم ومقاشمح اًمسقر.

                                       
 (. 228، اًمبقت رىمؿ: )17اًمشاـمبقة ص:  (1)

 .122ُيـَْظر: إسمراز اعمعاين ص: ( 2)

 .55اًمـجقم اًمطقاًمع ص: ( 3)

 (.174ت رىمؿ: )، اًمبق43ـمقبة اًمـنم ص:  (4)

 .(177): رىمؿ ، اًمبقت15اًمشاـمبقة ص: ( 5)
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إمم  كظراً  :ومقجقز اعمد ،وىمػإن محزة مثؾف يـؼؾ ومتحف مهزة آؾمتػفام إمم اعمقؿ، و

ن هذه احلريمة طمدصمت ًٓمتؼاء : ٕاًمسايمـ إصكم، وقمدم آقمتداد سماًمعارض

 ،هبا، ومقؽقن وضمقدها يمعدمف اًمسايمـلم، واحلريمة احلادصمة ًٓمتؼاء اًمسايمـلم همػم معتدٍّ 

، ومعامؾتفا معامؾة وهل هـا اًمػتحة :احلريمة اًمعاروةكظرًا إمم  :وُيقز اًمؼٍم

احلريمة إصؾقة
(1)

قمغم شمؼدير  ومـ أهؾ إداء مـ يشبع مد اعمقؿ...: »اًمداين   ىمال .

شسماًمعارض اقمتداداً  :ؾمؽقهنا، ومـفؿ مـ ٓ يشبع مدها
 (2)

. 

يمليب قمؿرو  :مـ إئؿة مجاقمةٌ وىمد اظمُتؾػ ذم اعمؼدم مـ اًمقضمفلم هـا: ومرضمح 

ـْ  َأنَّ اعمدَّ قمغم اًمؼٍِم، وطمجتفؿ ، ، واسمـ ذيٍح ينِّ اًمدا ـْ  إَْصَؾ، قَماَمَؾ  َمدَّ  َم  ىَمٍَمَ  َوَم

َوَأىْمَقُس  َأْوضَمفُ  إَْصؾِ  َوُمَعاَمَؾةُ  .اًمؾَّْػظَ  قَماَمَؾ 
(3)

. 

ـُ همؾبقن اًمؼٍم قمغم اعمد سمؼقًمف: ح اسم  ويمال اًمؼقًملم طمسـ، همػم أين سمغػم مدٍّ » ورضمَّ

شومقفام ىمرأُت 
(4)

وإكام ىمدمـا اًمؼٍم ٕن اسمـ همؾبقن »ؼال: وم اًمصػاىمز  عف ذم ذًمؽ وشمب .

شمـ أضمؾ أن اًمسايمـ ذهب معفا سماحلريمة :حف، ومل يؼرأ سمسقاهذم اًمتذيمرة رضمَّ 
(5)

 . 

 قمؿاًل سماًمؼاقمدة اعمتؼدمة. ن أن اعمؼدم ذم إداء هق اًمؼٍم:واًمذي يؿقؾ إًمقف اًمباطمثا

 ألبي جعفر ﴾يمآئـ﴿و ﴾ڦ﴿ ثانياً:

طمقث ورد ﴾ڦ﴿ر سمتسفقؾ اهلؿز مـ ًمػظ ىمرأ أسمق ضمعػ
(6)

، ويتػرع قمـ هذا 

: ًمبؼاء أصمر  هذا أكف ُيقز ًمف طمقـئذ اعمد واًمؼٍم: همػم أن اعمؼدم ًمف ذم هذه احلاًمة هق اعمد 

                                       
. خمتٍم 52 ص:إرؿماد اعمريد . 1/414ًمـقيري اذح . 1/122اعمقوح  .236ُيـَْظر: اإلىمـاع ص: ( 1)

  .82ص:  . اًمقاذم37 ص: سمؾقغ إمـقة

 .125ص:  اًمتحديد( 2)

 .1/354اًمـنم  .42اًمؽاذم ص:  .525ص: ضمامع اًمبقان ُيـَْظر:  (3)

 .71-1/72اًمتذيمرة ( 4)

 .131همقث اًمـػع ص: ( 5)

 ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴿( مقوعًا، أوهلا: 43ورد هذا اًمؾػظ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم ) (6)

 .[42]اًمبؼرة: 
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ذم  ﴾يمآئـ﴿ؾمبب اعمد: وهق هـا اهلؿزة، ويمذا ىمرأ أسمق ضمعػر سمتسفقؾ اهلؿزة مـ ًمػظ 

مقاوعفا اًمسبعة
(1)

 ا شمؼدم.، واعمؼدم ومقفا اعمد أيضًا: عم

 ألبي جعفر ﴾ڍ﴿ ثالثاً: المقدم في

ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم أرسمعة مقاوع ﴾ڍ﴿وردت يمؾؿة 
(2)

، وىمد ىمرأها أسمق 

شمسفقؾ اهلؿزة سملم سملم مع اعمد واًمؼٍم ضمعػر وصالً 
(3)

 ، واعمؼدم ًمف اعمد يمام شمؼدم. 

 وأما وىمػا ومؾف صمالصمة أوضمف: شمسفقؾ اهلؿزة سماًمروم مع اعمد واًمؼٍم، وإسمداهلا ياء

اعمشبع ًمؾسايمـلم ؾمايمـة مع اعمد
(4)

، وقمغم هذا اًمقضمف ُيتؿع طمرومان متامصمالن ذم 

إدهمام إول ذم  واًمؼاقمدة شمؼتيض وضمقب .يمؾؿتلم: إول ؾمايمـ، واًمثاين متحرك

، وهل ًمغُة ىمريٍش، ومعغم هذا ُيب اإلدهمام، (اًمالء)ًمغٌة ذم  (اًمالي)اًمثاين. يمام أن 

وهق مـ سماب اإلدهمام اًمصغػم
(5)

دهمام شمقضمقٌف آظمُر: وهق أكف ضماء ـمردًا . وًمإل

ًمؾباب
(6)

ؾعدم شمقازم اإلقمالل قمغم اًمؽؾؿةوم. وأما شمرك اإلدهمام 
(7)

: وذًمؽ أن أصؾ 

 ؾمايمـٍة سمعد اهلؿزة، واإلسمدال واًمتسؽلم قماروان، ومؾؿ يعتد هبام، ش اًمالئل»أصؾ 
ٍ
سمقاء

اًمـقة واعمراد ومُعقِمَؾِت اهْلَْؿَزُة وهل مبدًمٌة معامؾتفا وهل حمؼؼٌة فماهرٌة: ٕهنا ذم 

واًمتؼدير، وإذا يماكت يمذًمؽ مل شمدهمؿ
(8)

. 

هق إسمدال اهلؿزة ياًء: ٕنَّ -ومقام يرى اًمباطمثان-واًمقضمف اعمؼدم ذم إداء وىمػًا 

 :  اإلؾمؽاَن أصُؾ اًمقىمِػ، يمام ىمال اًمشاـمبل 

                                       
 .[8[، ]اًمطالق: 13[، ]حمؿد: 62[، ]اًمعـؽبقت: 48 ،45[، ]احلج: 125[، ]يقؾمػ: 146]آل قمؿران:  (1)

 .[ مقوعان4: طالقاًم]، [2: اعمجادًمة]، [4:إطمزاب] (2)

 .451إحتاف ومضالء اًمبنم ص: .  1/424اًمـنم ُيـَْظر: ( 3)

 ، ًمؾؿحؼؼ.163ذح اًمزسمقدي ص: . 1487 ص:ُيـَْظر: ضمامع اًمبقان ( 4)

 .22. خمتٍم سمؾقغ إمـقة ص: 1/285. اًمـنم 2/297( ُيـَْظر: اًمؽشػ 5)

 .49ًمػتح اًمرمحاين ص: . ا592 . همقث اًمـػع ص:3/1223. اعمقوح 6/313( احلجة ًمؾػارد 6)

 . 33( ُيـَْظر: إحتاف ومضالء اًمبنم ص: 7)

 .22( ُيـَْظر: خمتٍم سمؾقغ إمـقة ص: 8)
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 ِٓ ـْ حَتْ                ؾْمَؽاُن َأْصُؾ اًْمَقىْمِػ َوْهَق اؿْمتَِؼاىُمفُ َوا ـَ اًْمَقىْمِػ قَم َٓ ِم ِريِؽ طَمْرٍف شَمَعزَّ
(1)

 

وٓ يتلشمك اًمقىمػ سماإلؾمؽان قمغم اهلؿزة اعمسفؾة، وًمذا ومنهنا شمؼؾب قمـد اًمقىمػ ياًء 

ؾمايمـة
(2)

: شمػريعًا قمغم اًمؼاقمدة اعمذيمقرة، يؾقف اًمتسفقؾ مع  ، ويؾقف اًمتسفقؾ مع اعمدِّ

 اًمؼٍم.

 لبن وردان ﴾ۈئ﴿ رابعاً:

ذم مقاوعفا اًمستة ﴾ۈئ﴿ىمرأ اسمـ وردان 
(3)

ـؼؾ طمريمة اهلؿزة إمم اًمالم ىمبؾفا، سم 

ىمبؾفا، وطمذف اهلؿزة
(4)

، ومتصػم اًمالم متحريمة سمحريمة قماروة، ومقجقز طمقـئذ 

اإلؿمباع: قمؿاًل سمإصؾ، وُيقز اًمؼٍم اقمتدادًا سمعارض اًمتحريؽ، واعمؼدم مـفام 

 قمغم ما ؾمبؼ شمؼريره هق اًمؼٍم: ًمتغػم ؾمبب اعمد وزوال إصمر.

 

                            

                                       
 (.365، اًمبقت رىمؿ: )32اًمشاـمبقة ص:  (1)

 .1/428اًمـنم  (2)

 .[9]اجلـ:  ،[51]يقؾمػ:  ،[66]إكػال:  ،[18]اًمـساء:  ،[187]اًمبؼرة:  ،[71]اًمبؼرة:  (3)

 .84إحتاف ومضالء اًمبنم ص: . 1/412 اًمـنمُيـَْظر:  (4)
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 هاء الكيايُملبحث اخلامص: ا
ؾمؽاناإلو ؼٍماًمؿمباع واإل مـ اعمعؾقم أن أطمؽام هاء اًمضؿػم شمؽمدد سملم

(1)
، 

سمعد طمريمة،  ًمؽقهنااإلؿمباع أن قمؾامء اًمعرسمقة  وشمقضمقف هذه إمقر اًمثالصمة قمـد

ٕهنا سمعد ؾمايمـ ًمؾجزم، واإلؾمؽان سماًمـظر إمم طمؾقل اهلاء  :وآظمتالس قمغم إصؾ

، أو إضمراء اًمقصؾ جمرى ف اإلؾمؽان طمتك ًمق مل يؽـ معتالً حمؾ اعمحذوف وطمؼ

اًمقىمػ
(2)

. 

ومؼد يؽقن اعمؼطع  : اًمبـك اعمؼطعقةػمهمػم أن اًمدرس اًمصقيت احلديث يعتؼم شمغق

ذم قمؿؾقة اًمقصؾ، ومؼٍم هاء اًمؽـاية  مػتقطماً  ـمقيالً  ًمقغدو مؼطعاً  اًمؼصػم مػتقطماً 

اًمؽؾؿة، ومػل اًمؼٍم يؽقن  أو مدها يمصمر دون ؿمؽ ذم كقع اعمؼطع اًمذي شمـتفل سمف

، مػتقطماً  ، وقمـد مدها يؽقن اعمؼطع إظمػم مـ اًمؽؾؿة ـمقيالً مػتقطماً  اعمؼطع ىمصػماً 

واًمصقغتان واردشمان ذم اًمعرسمقة
(3)

. 

ىمقًمف شمعامم: ذم  ازٍ اسمـ مجَّ واًمذي يتعؾؼ سمؿقوقع هذا اًمبحث أكف ىمد اظمتؾػ قمـ 

ذم اًمعالمة اعمتقزم ذًمؽ وسملم اًمؼٍم. وكصَّ قمغم  اإلؿمباع سملم [52]اًمـقر: ﴾ی﴿

اسمـ وردان، ويمنها يعؼقب مـ همػم صؾة، ويمذا اسمـ  (ی)وؾمؽـ هاء : »ىمقًمف

ة، ومع اًمصؾة قمغم ما ذم سمعضفا، واًمقضمفان  رَّ مجاز قمغم ما ذم سمعض كسخ اًمد 

شصحقحان
 (4)

. 

ذم طملم كصَّ اًمشقخ قمبد اًمػتاح اًمؼايض قمغم أن اعمؼروء سمف ٓسمـ مجاز مـ ـمريؼ 

ة وأص رَّ ؾفا هق اإلؿمباع ومؼط، وأما اًمؼٍم ومؾقس مـ ـمريؼفاماًمد 
(5)

وسمـك اًمؼايض  .

                                       
 .69اًمقاذم ص: ُيـَْظر:  (1)

 .46ُيـَْظر: كػسف ص: ( 2)

 .269، و187، و84ُيـَْظر: اًمؼراءات اًمؼرآكقة ص: ( 3)

 .48ذح اًمسؿـقدي ص: وُيـَْظر:  .119 ص: اًمقضمقه اعمسػرة( 4)

 .137ُيـَْظر: ذح اًمزسمقدي ص: . و224اًمبدور اًمزاهرة ص: ( 5)
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ة هق رَّ  :يمالمف قمغم أن ما اًمـسخ اًمصحقحة مـ اًمد 

..........................                  ..............يَمَقتَّْؼِف َواْمُدْد ضُمْد        
(1)

 

ة ضماء اًمـص ومقفا:وأما شمصحقح اعمتقزم ًمؾؼٍم ومبـاًء قمغم كسخ أظمرى مـ اًم رَّ  د 

 ...........................                 ............طُمْز .....َيتَّْؼِف ضُمْد و        
(2)

 

ومنذا اقمُتؿد اخلالف قمـ اسمـ مجاٍز ذم هذا اعمقوع وماًمذي يـبغل أن يؽقن مؼدمًا 

امة سمقصؾ يمؾِّ ذم إداء هق اإلؿمباع: ًمؽقكف أىمقى ذم اًمـؼؾ، وضمريًا قمغم اًمؼاقمدة اًمع

 متحريمٍة واىمعٍة سملم متحريملم
ٍ
هاء

(3)
 . 

 

                            

                                       
ة اعمضقة ص: اًم( 1) رَّ  (.19، اًمبقت رىمؿ: )15د 

 .224. اًمبدور اًمزاهرة ص: 119اًمقضمقه اعمسػرة ص:  (2)

 .68اًمقاذم ص: . 49إحتاف ومضالء اًمبنم ص:  (3)
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 تنياملبحث الشادض: اهلنزتني مً كلنُ ومً كلن
 وومقف صمالصمُة مطاًمَب: 

 وأخواتها ﴾ڀ﴿المطلب األول: 

 وذًمؽ ذم ؾمتة مقاوع :إذا وىمعت مهزة اًمقصؾ سملم ٓم ؾمايمـة ومهزة اؾمتػفام

، [144، 143]إكعام:  ﴾ڀ﴿ًمسائر اًمؼراء، وهل:  يؿذم اًمؼرآن اًمؽر

، ومقوع ؾماسمع [59: اًمـؿؾ]، [59]يقكس:  ﴾ہ﴿ ، و[91، 51]يقكس:  ﴾ۈئ﴿و

 وضمفان: ، يمان ذم مهزة اًمقصؾ[81]يقكس:  ﴾ٹ ڤ﴿»وأيب ضمعػرٕيب قمؿرو 

إٓ إذا قمرض  ،ًمؾػصؾ سملم اًمسايمـلم :اإلسمدال طمرف مد مشبعًا ًمؽؾ اًمؼراء - 1

 .اعمد واًمؼٍميمر ذًمؽ ذم سماب ذُ ىمد ، وًمـاومع واسمـ وردان ﴾ۈئ﴿: حترك اًمالم ذم

ومال  ،قمغم أن اهلؿزة اعمسفؾة يماعمحؼؼة سمـاءً  :شمسفقؾ مهزة اًمقصؾ مع ىمٍمها - 2

  .حتتاج إمم اعمد

إولهق  واًمقضمف اعمؼدم أداءً 
(1)

 ، :  ىمال اًمشاـمبل 

ـٍ              ُز َوْصٍؾ سَملْمَ ٍَٓم ُمَسؽَّ ؾْمتِْػَفاِم وَماْمُدْدُه ُمْبِدٓ           َوإِْن مَهْ ِٓ َزِة ا  َومَهْ

ِذي  ،وَمؾِْؾُؽؾِّ َذا َأْومم              ُه اًمَّ ـْ يمُ             َوَيْؼٍُمُ ُؾ قَم آَٓن ُمثِّالــؾِّ يمَ ــُيَسفِّ
(2)

 

ٕن اًمتسفقؾ  :اًمبدل أومم مـ وضمف شمسفقؾف سملم اهلؿزة وإًمػ : أن وضمف أي

مـ  ، ومـ ؾمفؾ مهزة اًمقصؾ طمذراً ٓ وضمف ًمتحريؽفا درضماً و ،حتريؽ مهزة اًمقصؾ

سمـاء قمغم أن اهلؿزة اعمسفؾة يماعمحؼؼة ومال حتتاج  :قمـ يمؾ اًمؼراء مل يؿدَّ  اًمتؼاء اًمسايمـلم

إمم اعمد
(3)

. 

                                       
 .216رؾماًمة اسمـ ياًمقؿمة، ، و67ُيـَْظر: اًمـجقم اًمطقاًمع ص: ( 1)

 (.193، 192، اًمبقتان: )16اًمشاـمبقة ص:  (2)

 .55د ص: ُيـَْظر: إرؿماد اعمري( 3)
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  ﴾ٻ﴿ المطلب الثاني: التسهيل أو اإلبدال في

اظمتؾػ قمـ كاومع، واسمـ يمثػم، وأيب قمؿرو، وأيب ضمعػر، ورويس
(1)

 ذم يمقػقة 

طمقث وىمعت ذم اًمؼرآن اًمؽريؿش أئؿة»شمسفقؾ اهلؿزة اًمثاكقة مـ يمؾؿة 
(2)

: سملم ضمعؾفا 

سملم سملم، وإسمداهلا ياًء ظماًمصةً 
(3)

. وىمد اشمػؼ قمغم صحة اًمقضمفلم مـ ـمريؼ اًمـنم 

واًمطقبة
(4)

ة ومؼد اشمػؼ قمغم شمصحقح اًمتسفقؾ سملم سملم،  رَّ . أما مـ ـمريؼ اًمشاـمبقة واًمد 

ٍز وماكٍع: وممـ أضمازه وصححف  وأما اإلسمدال ياًء ومقىمع ومقف كزاٌع ـمقيٌؾ سملم جمقِّ

اعمتقزم، واحلسقـل، واًمضباع
(5)

، وممـ مـعف قمبد اًمػتاح اًمؼايض
(6)

. وىمد ىمقؾ: إن 

 إسمداهلا ياًء هق مذهب اًمـحاة: اؾمتـادًا إمم ىمقل اًمشاـمبل: 

ًة سمِاخلُْؾِػ ىَمْد َمدَّ َوطْمَدُه  ْؾ ؾَماَم َوْصػ            َوآِئؿَّ َوذم اًمـَّْحِق ُأسْمِدٓ ،اً َوؾَمفِّ
(7)

 

اًمتؼك مقامن وملريد  ،(ةؾَ عِ ومْ أَ )قمغم وزن  ،(ةمِمَ أْ أَ )وأصؾفا:  (إمام)مجع  (أئؿة)و

إدهمامفام، ومـؼؾت طمريمة اعمقؿ إومم ًمؾسايمـ ىمبؾفا وهق اهلؿزة اًمثاكقة، وملدى ذًمؽ إمم 

مهزشملم صماكقتفام مؽسقرة اضمتامع
(8)

. 

أن يؽقن مؼدمًا ذم إداء هق اًمتسفقؾ سملم سملم:  ومنذا ُأظِمَذ سماًمقضمفلم وماًمذي يـبغل

 حلصقل آشمػاق قمؾقف، سمخالف اًمقضمف أظمر. 

                                       
 .1/418ًمـقيري اذح . 1/378اًمـنم . 117اًمتقسػم ص:  (1)

 .[24]اًمسجدة:  ،[41]اًمؼصص:  ،[5]اًمؼصص:  ،[73]إكبقاء:  ،[12]اًمتقسمة: وىمعت ذم مخس مقاوع:  (2)

إحتاف ومضالء . 1/436ذح اًمـقيري . 1/378اًمـنم . 388حتبػم اًمتقسػم ص: . 117اًمتقسػم ص:  (3)

 .134ور اًمزاهرة ص: اًمبد .71اًمبنم ص: 

إحتاف ومضالء اًمبنم ص: . 85ذح اسمـ اًمـافمؿ ص: . 1/436ذح اًمـقيري . 1/378اًمـنم ُيـَْظر:  (4)

 . 1/223اهلادي . 71

 . 56. إرؿماد اعمريد ص: 22ُيـَْظر: ومتح اعمعطل ص:  (5)

 .89اًمقاذم ص: . 134-133اًمبدور اًمزاهرة ص: ُيـَْظر:  (6)

 (.199ت رىمؿ: )، اًمبق16اًمشاـمبقة ص:  (7)

 . 315ص:  ٓسمـ زكجؾة . طمجة اًمؼراءات173ص:  ٓسمـ ظماًمقيف. احلجة 4/167 ًمؾػارداحلجة  (8)
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  ﴾ٿ ٹ﴿ المطلب الثالث: الهمزة الثانية من نحو

]اًمبؼرة:  ﴾ٿ ٹ﴿مضؿقمة ومؿؽسقرة: كحق: إذا اًمتؼت مهزشمان مـ يمؾؿتلم: 

يب وصاًل ٕ فامومػق ،[15]وماـمر:  ﴾ہ ہ﴿، [188]إقمراف:  ﴾ٹ  ٹ﴿،  [142

ضمعػر ورويس وضمفان
(1)

: 

 عمـاؾمبة طمريمتفا ومؼط. :شمسفقؾ اهلؿزة اًمثاكقة سمقـفا وسملم اًمقاء - 1

إسمدال اهلؿزة اًمثاكقة واوًا ظماًمصة مؽسقرة، شمـاؾمب طمريمتفا وطمريمة ما  - 2

 ىمبؾفا.
داء هق اإلسمدالذم إواعمؼدم 

(2)
إول مذهب اًمؼراء، واًمثاين »: ، يؼقل اًمداين  

شأىمقس مذهب اًمـحقيلم، وهق
 (3)

 سمؼقًمف: وأؿمار إمم ذًمؽ اًمشاـمبل  ، 
 شُمبَْدُل َواُوَها

ِ
اء ـْ َأيْمَثِر اًْمُؼرَّ .............................               َوقَم

(4)
 

 ْت ؼَ بِ يمقهنا ؾُم هق تحقل اهلؿزة إمم واو ظماًمصة ًم اًمتػسػم اًمصقيت احلديثو

ظمؾػلٍّ  اكزٓىملٍّ  ل إمم صقٍت حتقَّ  وىمػلٌّ  طمـجريٌّ  وماهلؿزة صامٌت  :سمضؿةٍ 
(5)

. 

 

                            

                                       
 .74إحتاف ومضالء اًمبنم ص: . 145إسمراز اعمعاين ص: . 34اًمتقسػم ص:  (1)

 .35ص: اًمغراء . اًمرؾماًمة 11. ومقض إٓ ص: 213ص:  رؾماًمة اسمـ ياًمقؿمة، ُيـَْظر: ( 2)

 .37: اًمتقسػم ص( 3)

 .(212): رىمؿ اًمبقت ،17اًمشاـمبقة ص: ( 4)

 .252-254، و71ُيـَْظر: اًمؼراءات اًمؼرآكقة ص: ( 5)
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 اهلنز املفرداملبحث الشابع: 
 وومقف مطؾبان:

 ألبي جعفر ﴾ڱ﴿ المطلب األول: كلمة

 ﴾ڱ ڱ ڱ﴿ىمقًمف شمعامم: ذم  ﴾ڱ﴿يمؾؿة قمـ أيب ضمعػر ذم  اظمتؾػ

ياءً ا إسمداهلحتؼقؼ اهلؿزة، وسملم  [122]اًمتقسمة:
(1)

: ٕكف قُؼ حؼهق اًمتَّ  اعمؼدمُ  واًمقضمفُ  .

إصُؾ ذم اهلؿز
(2)

. 

 لبن وردان ﴾وئ﴿ المطلب الثاني: كلمة

ەئ  ەئ﴿ىمقًمف شمعامم: ذم  ﴾وئ﴿يمؾؿة قمـ اسمـ وردان ذم اظمُتِؾَػ 

أوضمف  : يملطمد(قنُ ُش ـْ مُ )سملم طمذف اهلؿزة مع وؿ اًمشلم  [72]اًمقاىمعة:  ﴾وئ

(مـشئقن)، وسملم اهلؿزة اعمحؼؼة مع يمن اًمشلم محزة وىمػاً 
(3)

 م أداءً واًمقضمف اعمؼد. 

: ـمردًا ًمباهبا: طمقث ىمرأ أسمق ضمعػر يمؾ اًمؽؾامت اًمتل ومقفا مهزة هق طمذف اهلؿزة

مضؿقمة سمعد يمن سمحذف اهلؿزة ووؿ ما ىمبؾفا: يملطمد أوضمف محزة وىمػاً 
(4)

. 

 

                            

                                       
 .141ص:  اًمزاهرة . اًمبدور61. ذح اًمسؿـقدي ص: 159ذح اًمزسمقدي ص:  ُيـَْظر:( 1)

 .23واءة ص: اإل (2)

 .313: ص ًمبدور اًمزاهرة. ا62. ذح اًمسؿـقدي ص: 161ُيـَْظر: ذح اًمزسمقدي ص: ( 3)

 .313اًمبدور اًمزاهرة ص: ُيـَْظر:  (4)
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 : ىكل حركُ اهلنز إىل الشاكً قبله املبحث الثامً
 وومقف صمالصمُة مطاًمَب:

 قمـد اًمبدء هبا ٕيب ضمعػر ويعؼقب ﴾ڤ ڦ﴿ : اًمـؼؾ ذمولالمطلب األ

ـؼؾ طمريمة مهزة سم [52]اًمـجؿ: ﴾ڤ ڦ﴿ذم ىمقًمف شمعامم: أسمق ضمعػر ويعؼقب ىمرأ 

ذم اًمالم مع إدهمام شمـقيـ )قمادًا(، وطمذف اهلؿزة إمم اًمالم ىمبؾفا (إومم)
(1)

 ام، وهل

أوضمفٍ صمالصمة  ـد اًمبدء سمـ)إومم(قم
(2)

: 

 .(ًمقمم)ؼؾ سماًمالم اعمضؿقمة مع اًمـ .1

 . (اًمقمم)هبؿزة اًمقصؾ واًمـؼؾ وماًمالم اعمضؿقمة  .2

 . (إومم)ؿَزة اهلَوحَتِْؼقؼ  ،ؾمؽان اًمالمإو ،ؿَزة اًْمَقْصؾسمرد اًمؽؾؿة إمم أصؾفا: أي: هب .3
: واًمقضمف اًمثاًمث هق اعمؼدم ذم إداء ًمؽؾِّ مـ ىمرأ  سماًمـؼؾ واإلدهمام: ىمال اًمداين 

شسفاىمقأطمسـ اًْمُقضُمقه وأَوُهَق قِمـِْدي »
 (3)

 :  . وىمال اًمشاـمبل 

الَ  ،َوسَمْدُؤُهؿُ                  َوَأْدهَمَؿ سَماىِمقِفْؿ َوسمِاًمـَّْؼِؾ َوْصُؾُفْؿ  َواًْمبَْدُء سمِإَْصِؾ وُمضِّ
(4)

 

 ﴾خب﴿ المطلب الثاني: كلمة

 وهذه اعمسلًمة ًمقست مـ صؿقؿ سماب اًمـؼؾ: سمؾ شمؾحؼ سمف ًمؾؿشاهبة. 

حب ﴿ذم ىمقل احلؼ ؾمبحاكف:  ة )آؾمؿ(ز جلؿقع اًمؼراء قمـد اًمبدء سمؽؾؿومقجق

، ويمن اًمالم، هبؿزة اًمقصؾ مػتقطمةً اًمبدء  [11]احلجرات: ﴾خب مب ىب يب

، وُيقز آسمتداء سمالم مؽسقرة مـ همػم مهزة وصؾ ىمبؾفا، ومـؼقل: (ؿُ ْس ًمِ أَ )ومـؼقل: 

(ؿُ ْس ًمِ )
(5)

. 

                                       
 ، ًمؾؿحؼؼ.166ُيـَْظر: ذح اًمزسمقدي ص: ( 1)

حتبػم اًمتقسػم ص: . 83هاج اًمؼارئ اعمبتدي ص: . 188اإلىمـاع ص: . 225-224 ُيـَْظر: اًمتقسػم ص:( 2)

  .128-127. اًمقاذم562همقث اًمـػع ص:  .568

 .225اًمتقسػم ص:  (3)

 (.231اًمبقت ىمؿ )، 19اًمشاـمبقة ص:  (4)

. اًمـجقم اًمطقاًمع ص: 54. خمتٍم سمؾقغ إمـقة ص: 66 ص:إرؿماد اعمريد . 2/493يمـز اعمعاين ُيـَْظر:  (5)
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وىمد وىمع ظمالف سملم اًمعؾامء ذم اعمؼدم مـ هذيـ اًمقضمفلم: ومذهب اجلعؼمي  إمم 

ًمرضمحان اًمعارض اًمدائؿ قمغم اًمعارض اعمػارقضمقح اًمقضمف اًمثاين: شمر
(1)

ظماًمػف و. 

: ومرضمح اًمبدء سماهلؿزة: ٕكف إصح ذم اًمـؼؾ واًمرواية، وا ـُ اجْلََزِريِّ فا ًمرؾمؿ شمباقماً اسْم

اعمصحػ اًمنميػذم 
(2)

 . 

 

                            

 

                                       
 .129. اًمقاذم ص: 81

 . 2/493يمـز اعمعاين  (1)

 .1/416اًمـنم  (2)
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 وغريه الشكت علِ اهلنزاملبحث التاسع: 
 : بانمطؾوومقف 

 المطلب األول: السكت على الساكن قبل الهمز إلدريس
اظمتؾػ قمـ إدريس ذم مسلًمة اًمسؽت قمغم اًمسايمـ ىمبؾ اهلؿز: ومروى اًمؼطقعل  

ـِ  اًمسؽَت  فقمـ اعمطققمل  قمـف قمدم اًمسؽت، وروى  پ ﴿، كحق: اعمػصقلِ  قمغم اًمسايم

ـِ [62]اًمبؼرة: ﴾پ   ﴾چ﴿و،[185]اًمبؼرة: ﴾ڱ﴿، كحق:اعمقصقلِ  ، واًمسايم

(رء)، و(أل)، وكحق:  [39ًمـقر: ]ا
(1)

 . 

ة طمقث ىمال:  رَّ ـُ اجْلََزِريِّ ساطمًة ذم اًمد   ووضمف اًمسؽت وإن مل يذيمره اسْم

وطمؼؼ مهز اًمقىمػ واًمسؽت أمهال             .......................... 
(2)

 

ؽْ »كَّف كصَّ قمؾقف ذم اًمـنم سمؼقًمف: إٓ أ قِمل  اًمسَّ ـْ َوَرَوى قَمـُْف اعمُْطَّقِّ َت قَمغَم َما يَماَن ِم

(اعمُْْبِفِج )يَمِؾَؿٍة َويَمِؾَؿَتلْمِ قُمُؿقًما، َكصَّ قَمَؾْقِف ذِم 
(3)

ش 
 (4)

. واعمبفج هق أطمد ـمريؼلم 

ة وأصؾفا )حتبػم اًمتقسػم( رَّ إلدريس ذم اًمد 
(5)

. 

:  وىمال اعمتقزم سمعد كؼؾف اًمؽالم ـِ اجْلََزِريِّ ومظفر مـ هذا أن قَمَدم »اًمساسمؼ قمـ اسْم

ة واًمتَّحبػِم ٓ َوضمف ًَمفُ ِذيمرَ  رَّ ؽِت ذِم اًمد  شُه اًمسَّ
(6)

: ىمائالً ذًمؽ ذم  اعُ سمعف اًمضبَّ اوشم. 

 قوه قمـ ظَمَؾٍػ: دريسإطمدى ـمريؼك إقمغم اًمـافمؿ رمحف اهلل  مـ اىمتصارٌ  وهذا»

قِملِّ اًمثاكقة: وهل ـمريؼ  فطريؼسم يؿـع مـ إظمذٓ هق ، وقمـف ومعـف اًمؼطقعل   قمـف  اعمُْطَّقِّ

شف اًمسؽت ... وقمغم إظمذ سماًمقضمفلم ضمرى قمؿؾـاومذهب، ومعـف
 (7)

. 

                                       
 .65ًمؾؿحؼؼ. ذح اًمسؿـقدي ص:  169-168ُيـَْظر: ذح اًمزسمقدي ص: ( 1)

ة ( 2) رَّ  .(37، اًمبقت رىمؿ: )17ص:  اعمضقةاًمد 

 .1/412اعمبفج  (3)

 .1/424اًمـنم  (4)

 .181حتبػم اًمتقسػم ص:  (5)

 .494اًمروض اًمـضػم ص:  (6)

 .19اًمبفجة اعمروقة ص:  (7)
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: ٕكف إىمقى ذم هق شمرك اًمسؽت اعمؼدم أداءً وشمػريعًا قمغم إظمذ سماًمقضمفلم وم

 .اناًمباطمث اًمـؼؾ، وٕن إصؾ ذم اهلؿز اًمتحؼقؼ سمدون ؾمؽت. وهق ما ىمرأ سمف

تحؼقؼ اًمـؼم ًم أكفاًمسؽت قمغم اهلؿز ذم اًمدرس اًمصقيت احلديث شمقضمقف و

علم اعمتقاًمقلمًمؾؿؼط
(1)

. 

 وصالً ألبي جعفر وخلف   ﴾ېئ ۈئ﴿ المطلب الثاني: السكت على

]احلاىمة:  ﴾ېئ ۈئ﴿ىمقًمف شمعامم: مـ ش ماًمقف»ىمرأ أسمق ضمعػر وظمؾٌػ سمنصمبات هاء 

ذم هذا اعمقوع قمـ يمؾِّ مـ أصمبت اهلاء  ورد اخلؾػ وصاًل ووىمػًا، وىمد [29، 28

وصالً 
(2)

يتلشمك ذًمؽ إٓ سماًمسؽت ؾمؽتًة يسػمًة، ومقجقز ومقف إفمفار اهلاء إومم، وٓ  :

وُيقز أيضًا إدهمام اهلاء إومم ذم اًمثاكقة إدهمام متامصمؾلم صغػماً 
(3)

ىمال أسمق ؿمامة: . 

يعـل سماإلفمفار أن يؼػ قمغم ماًمقف وىمػة ًمطقػة، يعـل وىمػة ًمطقػة طمال اًمقصؾ دون »

يؿؽـ إٓ هلا ذم اإلدهمام، وأما إن وصؾ ومال  ومال طمظَّ  ،ًمؽقن اهلاء ًمؾسؽت :شمـػس

شاإلدهمام أو اًمتحريؽ
(4)

.  

اإلفمفار واًمقضمف اعمؼدم أداءً 
(5)

آظمتقار أٓ شمدهمؿ اهلاء إومم : »، يؼقل اًمؼقز  

اًمسايمـة، وأن شمـقي قمؾقفا اًمقىمػ، ومؼد أظمذ ىمقم سماإلدهمام واًمتشديد، وًمقس 

شٕكف يصػم ىمد أصمبت هاء اًمسؽت ذم اًمقصؾ، وذًمؽ ىمبقح :سمؿختار
 (6)

. 

  يليت ًمف احلؽؿ اعمذيمقر: ٕكف يؼرأ سمحذف اهلاء وصاًل.وأما يعؼقُب ومال

                                       
 .134ُيـَْظر: اًمؼراءات اًمؼرآكقة ص: ( 1)

اًمـنم ا وىمػًا. ]ُيـَْظر: وهؿ مجقع اًمعنمة ما قمدا: محزة، ويعؼقب: ومؼد ىمرآ سمحذف اهلاء إومم وصاًل وإصمباهت (2)

 [.142إحتاف ومضالء اًمبنم ص: . 2/142

 .135. اًمقاذم ص: 86ُيـَْظر: إرؿماد اعمريد ص: ( 3)

 .88. اًمـجقم اًمطقاًمع ص: 112. اًمقاذم ص: 67إرؿماد اعمريد ص:  وُيـَْظر: .185إسمراز اعمعاين ص: ( 4)

 .45ص:  اًمغراء رؾماًمة. اًم1/237. هداية اًمؼاري 86إرؿماد اعمريد ص:  ُيـَْظر:( 5)

 .158اًمرقماية ص: ( 6)
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 املبحث العاطر: اإلدغاو الصػري وأحكاو املًه الشاكيُ
 وومقف مطؾبان: 

 بالمرسالت ﴾ٻ﴿المطلب األول: اإلدغام الكامل أو الناقص في 

ـُ اجْلََزِريِّ ذم ىمقًمف:   كص اسْم

ـْ َأطَمطت  َمْع  ِ اإِلـْمَباَق ِم سَمَسطتَّ َواخلُْؾُػ سمِـَْخُؾْؼُؽْؿ َوىَمعْ                َوسَملمِّ
(1)

 

 وضمفان:  [22]اعمرؾمالت:  ﴾ٱ   ٻ﴿قمغم أكف ُيقز ذم ىمقًمف شمعامم: 

إول: اإلدهماُم اًمؽامُؾ: سمحقث شمسؼط اًمؼاُف ذاشمًا وصػًة، وهق ىمقل اًمداينِّ 

وهمػمه
(2)

 . 

مؼؾؼؾٍة، وإًمقف سمحقث شمبؼك اًمؼاُف ؾمايمـًة مستعؾقًة همػم  اًمثاين: اإلدهماُم اًمـاىمُص:

ـُ أيب ـماًمٍب وهمػُمه ذهب مؽل  سم
(3)

سمقـفام اسمـ اًمباذش ظمػمَّ . و
(4)

 . 

ومنن اإلدهمام ُيب : »اًمؼرـمبل  قمبُد اًمقهاِب يؼقل وذم شمقضمقف اإلدهمام اًمـاىمص 

ٓ أكؽ شمُ ًمؼرب اعمخرج،  ـ ضمفر اًمؼاف وىمقَّ  بؼل ؿمائبةً إ شهتا واؾمتعالئفا وىمؾؼؾتفام
(5)

. 

ـُ  وىمد َكٍَمَ  ه أًمبتة همػمُ  سمؾ ويـبغل أٓ ُيقزَ »سمؼقًمف: اًمؽامَؾ  ِريِّ اإلدهمامَ اجْلَزَ  اسْم

 .وماًمسايمـ أومم وأطمرى :ٕكف يدهمؿ اعمتحرك ذم ذًمؽ حمضاً  :ظمذ سماإلدهمام اًمؽبػمًمم

ؿؾ قمغم ، إٓ أن حُي حمٌض  وما وىمع ذم قمبارة سمعضفؿ مـ إفمفار اًمؼاف ومذًمؽ ظمطلٌ 

شفا ٓ قمغم إفمفار احلرف ذاشمفاؾمتعالئِ  صػةِ  إفمفارِ 
(6)

إًمقف اًمضباع  . وهق ما أؿمار

                                       
 (. 46، اًمبقت رىمؿ )52اعمؼدمة اجلزرية ص:  (1)

 .38إرؿماد اعمريد ص: . 129ُيـَْظر: اًمتحديد ص: ( 2)

 .255ُيـَْظر: اًمرقماية ص: ( 3)

 .183اإلىمـاع ص: ( 4)

مشؽؾ: إذ مـ  شؾتفاوىمؾؼ» وىمقل اًمؼرـمبل .2/18اًمـنم  .68وُيـَْظر: اإلىمـاع ص:  .113اعمقوح ص: ( 5)

 .اعمتػؼ قمؾقف أكف ذم طمال اًمؼراءة سماإلدهمام اًمـاىمص ذم مثؾ هذه احلاًمة ومال شمتلشمك اًمؼؾؼؾة

 .2/19اًمـنم ( 6)
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]أي: اإلدهمام وًمؽقن إول  ،ًمصحتف ىمقاؾماً  :وهق اًمذي يـبغل إظمذ سمف»سمؼقًمف: 

شًمقس مـ ـمريؼـااًمـاىمص[ 
(1)

.  

اًمعنمة يمؾفؿم ذم إداء ًمؾؼراء ؼدَّ اًمؽامؾ هق اعميتضح أن اإلدهمام مما شمؼدم 
(2)

 ،

 شكخؾّؽؿ»ف، ويصػم اًمـطؼ: ٓ أصمر ومقف ًمؾؼا ،ويؽقن مـ ىمبقؾ اإلدهمام اًمتام اعمحض

إذ اًمؼاف واًمؽاف مـ خمرضملم، همػم أن اًمتداين ذم اعمخرج يقن  :سمؽاف مشددة

ارشمػاع اًمؾسان هبام ارشمػاقمة واطمدة مـ همػم ومصؾ سمقـفام، ومقحؿؾ آطمتباس ًمؾـػس 

صػة آؾمتعالء اعمؼؽمن سماًمؼاف، سمقـام يتؿقز إـمالق اًمـػس سمآؾمتػال اعمتصػ سمف 

شصقت اًمؼاف
 (3)

.  

هق إدهمام سملم صقشملم متؼارسملم ذم وماإلدهمام هـا ومـ وضمفة صقشمقة طمديثة 

اعمخرج، مع يمقهنام خمتؾػلم ذم مؾؿح أو أيمثر
(4)

. 

 المطلب الثاني: إخفاء الميم الساكنة عند الباء أو إظهارىا
ـُ اجْلََزِريِّ رمحف اهلل:  ىمال اسْم

ـْ ُكقٍن وَ ــَِر اًمُغـّ ـوَأفْمفِ                    ـْ َة ِم َداـــا ؿُم ـِمقٍْؿ إَِذا مَ           ِم  َوَأظْمِػلَمْ  ،دِّ

قمغم اعمختار مـ أهؾ إداء        اعمِْْقَؿ إن شمسؽـ سمغـة قمـد اًمباء                   
(5)

 

يػقد أن ًمؾؼراء وضمفلم ذم اإلظمػاء ش قمغم اعمختار مـ أهؾ إداء»ومؼقًمف: 

: إول: إظمػاء اًمباء [121]آل قمؿران: ﴾ڀ ڀ ڀ﴿اًمشػقي كحق ىمقًمف شمعامم: 

ـُ قمـد اعمقؿ سمغـة،  ا، ىمال مُهَ وهمػمُ  واًمداين   جماهدٍ  وهق مذهب اعمحؼؼلم، وأظمذ سمف اسم

                                       
 .شوأوضمف ىمقاؾماً  ،وإول أصح روايةً »، وومقف: 53وُيـَْظر: اًمػتح اًمرمحاين ص:  .38إرؿماد اعمريد ص: ( 1)

 .256-1/254اًمؼاري  . هداية224ُيـَْظر: اًمـجقم اًمطقاًمع ص: ( 2)

 .362اًمدراؾمات اًمصقشمقة ص: ( 3)

 .262ُيـَْظر: اًمؼراءات اًمؼرآكقة ص: ( 4)

 (.63-62، اًمبقتان: )52اعمؼدمة اجلزرية ص:  (5)
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وما أؿمبفف، [ 137]اًمبؼرة: ﴾ڎ ڈ﴿ومنن اًمتؼت اعمقؿ سماًمباء، كحق: »: اًمداين  

ٓكطباق اًمشػتلم  :ومعؾامؤكا خمتؾػقن ذم اًمعبارة قمـفا معفا. ومؼال سمعضفؿ: هل خمػاة

ا مذهب اسمـ جماهد، ومقام طمدصمـا سمف احلسلم سمـ ذوه .فام، يماكطباىمفام قمغم إطمدامهاقمؾق

 ٕن هلا صقشماً  :قمكم، قمـ أمحد سمـ كٍم، قمـف، ىمال: واعمقؿ ٓ شمدهمؿ ذم اًمباء ًمؽـفا ختػك

شذم اخلقاؿمقؿ شمقاظمل سمف اًمـقن اخلػقػة
(1)

ذم  أيامـا هذههق اًمذي ٓ يؼرأ سمغػمه ذم و .

مجقع إىمطار
(2)

.  

ثاين: إفمفارها إفمفارًا شمامًا ٓ همـة معفواًم
(3)

. 

ـُ اجْلََزِريِّ  وىمد ذيمر اسْم
(4)

أهؾ إداء  ، ومذهبسمـ اعمـاديا أن هذا هق مذهب 

: طمقث  مؽلٌّ  هاظمتارواًمبالد اعمنمىمقة، وسماًمعراق  إذا ؾمؽـت اعمقؿ »يؼقل: اًمؼقز 

 ﴾ڄ ڃ﴿ كحق: :وضمب أن يتحػظ سمنفمفارها ؾمايمـة قمـد ًمؼائفا سماء أو وماء أو واو

ذم اًمؼرآن  ، وؿمبف ذًمؽ يمثػمٌ [44]اعمائدة:  ﴾ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴿. [25]اًمبؼرة: 

مـ  ومقفا رءٌ  َث دُ مـ همػم أن حَيْ  مـ سمقان اعمقؿ اًمسايمـة ذم هذا يمؾف ؾمايمـةً  ٓ سمدَّ 

ًمؼرب خمرج اعمقؿ مـ خمرضمفـ، ٕهنـ  :وإكام ذًمؽ ظمقف اإلظمػاء واإلدهمام :طمريمة

 أن اًمػاء خترج مـ سماـمـ اًمشػة اًمسػغم وأـمراف همػم .يمؾفـ خيرضمـ مما سملم اًمشػتلم

اًمثـايا اًمعال، وًمقٓ اظمتالف صػات اًمباء واعمقؿ واًمقاو قمغم ما ىمدمـا مـ اًمنمح مل 

َـّ ذم اًمسؿع صـػاً  ،خيتؾػ اًمسؿع هبـ شواطمداً  وًَمؽ
(5)

 . 

ـُ  َح وصحَّ  ًمسببلماإلظمػاء،  حرضمَّ و ،اجْلََزِريِّ اعمذهبلم اسْم
(6)

 : 

                                       
 .129. وُيـَْظر: اعمقوح ص: 65اًمتحديد ص: ( 1)

 .144ُيـَْظر: أسمحاث ذم قمؾؿ اًمتجقيد ص: ( 2)

 .58. إصقل ص: 64ُيـَْظر: اًمقاذم ص: ( 3)

 .55ُيـَْظر: همقث اًمـػع ص: و .1/222اًمـنم  (4)

 .1/223. اًمؽشػ 84اًمرقماية ص: ( 5)

 .1/222اًمـنم  (6)
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 طمقث أمجع اًمؼراء قمغم :[8]اًمـؿؾ:  ﴾ڳ ڱ﴿ اإلىمالب ذم كحق إول: ىمقاؾمًا قمغم

  ذم هذه احلاًمة. ءظمػااإل

ٺ ﴿ذم كحق:  اإلدهمام اًمؽبػمقمغم إظمػائفا ذم اًمثاين: إمجاع أهؾ إداء 

 .[53]إكعام:  ﴾ٺ

وًمق شمؾػظت »يمـة ىمبؾ اًمباء وإظمػائفا، ومقؼقل: سملم إفمفار اعمقؿ اًمسا وىمد مقز اعمرقمٌم  

إلظمػاء اًمغـة  :هـا ًمؽان زمان اكطباىمفام ومقف يمزمان اكطباىمفام ذم اًمباءسمنفمفار اعمقؿ 

طمقـئذ، وشمؼقى اكطباىمفام ذم إفمفار اعمقؿ ومقق اكطباىمفام ذم إظمػائف ًمؽـ دون ىمقة 

ومنهنا ٓ ختؾق قمـ  :سمخالف اعمقؿ اًمظاهرة ،إذ ٓ همـة ذم اًمباء أصالً  :اكطباىمفام ذم اًمباء

شة شمقرث ًمالقمتامد وعػاً واًمغـ .أصؾ اًمغـة، وإن يماكت ظمػقة
(1)

، وقمؾقف وماًمظاهر أن 

معـك إظمػاء اعمقؿ ًمقس إقمدام ذاهتا، سمؾ إوعاومفا سماًمؽؾقة، وؾمؽم ذاهتا ذم اجلؿؾة 

ٕن ىمقة احلرف أو فمفقر ذاشمف إكام هق  :سمتؼؾقؾ آقمتامد قمغم خمرضمفا، وهق اًمشػتان

سمؼقة آقمتامد قمغم خمرضمفا
(2)

. 

 

                            

 

                                       
 .84ضمفد اعمؼؾ ص: ( 1)

 .84كػسف ص: اعمرضمع  (2)
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 اإلمالُاملبحث احلادٍ عظر: 
 : مطاًمَب  ةُ وومقف صمالصم

 شكلتا» المطلب األول: إمالة

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿ذم ىمقًمف شمعامم: ش يمؾتا»اظمُتؾػ ذم إماًمة يمؾؿة 

ذم طمال اًمقىمػ قمؾقفا [33]اًمؽفػ:  ﴾ېئ
(1)

 . 

وؾمبب اظمتالومفؿ ذم إماًمتفا أو قمدم إماًمتفا هق اظمتالومفؿ ذم حتديد كقع إًمػ 

، وقمؾقف ومؾقس هلؿ ومقفا شيمؾت»ومػردها  ،ًمؾتثـقةاًمؽقومققن إمم أن أًمػفا ومقفا: ومذهب 

إٓ اًمػتح: ٕن أًمػ اًمتثـقة ٓ إماًمة ومقفا. وذهب اًمبٍميقن قمغم أن أًمػفا ًمؾتلكقث، 

صحاب اإلماًمةمتال  وقمؾقف ومنهنا ،سمؽن اًمػاء (غَم عْ ومِ ) اوزهن ٕصحاب ، وشمؼؾؾ ِٕ

اًمتؼؾقؾ
(2)

. 

ِـّ قمؾقف: ىمال اًمداين:  قمباراتح: ًمتظاهر واعمؼدم ذم إداء هق اًمػت أئؿة اًمػ

شواًمؼّراء وأهؾ إداء قمغم إول»
(3)

ـُ يعـل اًمػتَح. و :  ىمال اسْم واًمقضمفان »اجْلََزِريِّ

شضمقدان، وًمؽـك إمم اًمػتح أضمـح
(4)

 اًمػتحقمغم اإلمجاعُ  َل ؽِ طُم إكف سمؾ . 
(5)

. 

  ﴾ژ ﴿ المطلب الثاني: إمالة

اؾمؿ اًمـبل قمؾقف اًمسالم طمقثام ش حيقك»الومًا ذم إماًمة كؼؾ مؽلٌّ واًمداين  وهمػممها ظم

ورد ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ
(6)

 . 

                                       
. إسمراز 366. إحتاف ومضالء اًمبنم ص: 1/635. ذح اًمـقيري 2/79. اًمـنم 761ص:  ضمامع اًمبقان (1)

 .372. همقث اًمـػع ص: 221اعمعاين ص: 

 ( اعمراضمع كػسفا.2)

 .761ص:  ضمامع اًمبقان (3)

 .193ص: اًمزاهرة . اًمبدور 74ص:  ت. وُيـَْظر: طمؾ اعمشؽال1/414اًمـنم ( 4)

 .372همقث اًمـػع ص:  (5)

  .688ص:  ضمامع اًمبقان. 387اًمتبٍمة ص:  .1/185اًمؽشػ ( 6)
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ذم وزهنا: ومؿـ ذهب وؾمبب اظمتالومفؿ ذم إماًمتفا أو قمدم إماًمتفا هق اظمتالومفؿ 

ده مماًمة، ومـ ذهب إمم أن وزهنا )َيْػَعُؾ( سمػتح اًمعلم ومفل قمـ إمم أن وزهنا )وَمْعغَم(

ومفل قمـده همػم مماًمة
(1)

. 

دم ذم إداء، سمؾ اًمصقاب اًمذي ٓ ُيؼرأ إٓ سمف إماًمتفا إماًمة يمؼمى أو صغرى واعمؼ

ـُ اجْلََزِريِّ وهمػمه سمحسب مذاهب اًمؼراء، وهذا ما كصَّ إًمقف اسْم
(2)

. 

 ونحوه ﴾ڤ﴿ المطلب الثالث: إمالة

 ﴾ڤ﴿رمحف اهلل ظمالومًا ذم إماًمة إؾمامء اعمرؾمقمة سماًمقاء: كحق:  ذيمر اًمشاـمبل

 :، وذًمؽ ذم ىمقًمف[41]اًمدظمان: ﴾ڀ﴿، و[282]اًمبؼرة:

ُؼقا ـَ َوىْمػًا َوَرىمَّ ُؿقا اًمتَّـِْقي  َوشَمْػِخقُؿُفْؿ ذم اًمـَّْصِب َأمْجَُع َأؿْمُؿالَ               َوىَمْد وَمخَّ

ك َومَ  ِه ـــُعُف َمْع ضَم ــْقمًم َرومْ ــُمَسؿَّ ى َوشَمتـقسُمُف همُ ـَوَمـُْص               رِّ َزيَّالَ ـًرى شمَ ـْ زَّ
(3)

 

ضؿـ يمالمف اإلؿمارة إمم صمالصمة مذاهبويت
(4)

: 

 .ومتح مجقع ما ضماء ذم ذًمؽ ؾمقاء يمان ذم مقوع اًمـصب أو اجلر أو اًمضؿإول: 

 .اإلماًمة ذم إكقاع اًمثالصمةاًمثاين: 

 .إماًمة اعمجرور واعمرومقع ومؼط دون اعمـصقباًمثاًمث: 

قمؾامء ذم اًمؼراءات، ومل يصح قمـ  ٓ أدائلٌّ  هذا اخلالف كحقيٌّ اًمصقاب أن و

ِـّ  إذ مل يذيمر اًمداين   :اًمؼراءة ذم سماب اإلماًمة ؾمقى اإلماًمة ذم  وهمػمه مـ أئؿة هذا اًمػ

ىمد أؿمار قمؾامء اًمٍمف إمم اًمقىمػ قمغم اعمؼصقر اعمـقن، ومام يماكت و اًمرضب.هذا 

 ، وما يماكت أًمػف مبدًمةً [125]اًمبؼرة: ﴾ې﴿، مثؾ: ياملومنكف  أًمػف أًمػ ىمٍم مطؾؼاً 

                                       
. إسمراز اعمعاين ص: 132 اإلىمـاع ص: .688ص:  ضمامع اًمبقان. 387اًمتبٍمة ص:  .1/185اًمؽشػ ( 1)

  .1/572ذح اًمـقيري  .2/53. اًمـنم 229

 .1/572ذح اًمـقيري . 229إسمراز اعمعاين ص: وُيـَْظر:  .2/53اًمـنم  (2)

 .(338-337)، اًمبقتان: 16اًمشاـمبقة ص: ( 3)

 .92. اًمػتح اًمرمحاين ص: 25ص:  اًمزاهرة . اًمبدور117ص:  اًمؼارئ اعمبتدي ُيـَْظر: هاج( 4)
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وما يماكت أًمػف مبدًمة  .[127]ـمف:  ﴾ں ڻ ڻ﴿، مثؾ: املٓ يمـ اًمتـقيـ ومنكف 

ويامل ذم اجلر  ،ذم اًمـصبٓ يامل مـ اًمـصب، وأًمػ ىمٍم ذم اًمرومع واجلر ومنكف 

واًمرومع
(1)

.  

وماًمقىمػ قمغم إًمػ اًمتل هل قمقض مـ اًمتـقيـ ذم طمال اًمـصب، » :ىمال مؽلٌّ 

 ﴾ې﴿و ، [156]آل قمؿران: ﴾ەئ﴿ومال إماًمة ومقف قمغم هذا اًمؼقل، وذًمؽ كحق: 

، ومؽؾف ذم مقوع كصب، واًمذي ىمرأكا سمف هق اإلماًمة ذم اًمقىمػ ذم هذا  [125]اًمبؼرة:

شقمغم طمؽؿ اًمقىمػ قمغم إًمػ إصؾقة :يمؾف
(2)

. 

واعمؼدم ذم إداء، سمؾ اًمصقاب اًمذي ٓ يؼرأ سمغػمه هق إماًمة شمؾؽ إؾمامء وىمػًا 

ا إكام هق مذهٌب عمـ هلؿ اإلماًمة يمؾ طمسب أصؾف. وأن اخلالف اعمذيمقر ذم إماًمتف

ِـّ قمغم شمرك ذيمر اخلالف ذم ذًم . وًمذا ومؼد كص أئؿة اًمػ ـُ كحقيٌّ ٓ أدائلٌّ ؽ: ىمال اسْم

: ومل أقمؾؿ أطمدا مـ أئؿة اًمؼراءة ذهب إمم هذا اًمؼقل، وٓ ىمال سمف، وٓ أؿمار »اجْلََزِريِّ

مذهٌب كحقيٌّ ٓ إًمقف ذم يمالمف، وٓ أقمؾؿف ذم يمتاب مـ يمتب اًمؼراءات، وإكام هق 

شدقما إًمقف اًمؼقاس ٓ اًمرواية دائلٌّ أ
(3)

. 

 وىمال ذم اًمطقبة: 

ـِ ظُمْؾٌػ ُيْعَتغم ..              .......................... َوَما سمِِذي اًمتَّـِْقي
(4)

 

 

                            

                                       
اًمػتح  .157اًمقاذم ص: . 117ص:  اًمؼارئ اعمبتدي . هاج2/75اًمـنم  .242إسمراز اعمعاين ص: ( 1)

 .91-92اًمرمحاين ص: 

 .1/258 اًمؽشػ( 2)

. 62. همقث اًمـػع ص: 122. إحتاف ومضالء اًمبنم ص: 1/632ذح اًمـقيري وُيـَْظر:  .2/75اًمـنم  (3)

 .25اًمبدور اًمزاهرة ص: 

 (.324رىمؿ : ) ، اًمبقت54ـمقبة اًمـنم ص:  (4)
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 املبحث الثاىٌ عظر: الراءات

 وومقف أرسمعُة مطاًمَب: 

 ﴾ڤ﴿ المطلب األول: راء

 ﴾ڦ   ڤ ڦ ڤ ڤ﴿ذم ىمقًمف شمعامم: ش ڤ»نمة ذم راء يمؾؿة اًمعًمؾؼراء 

ويتضح ذًمؽ ذم ىمقل وضمفان: اًمتػخقؿ واًمؽمىمقؼ، طمال اًمقصؾ  [63]اًمشعراء: 

 :    اًمشاـمبلِّ 

ضَمرى سَملْمَ اعمََشاِيِخ ؾَمْؾَسالَ  (ومِْرٍق ـ)ظُمْؾُػُفْؿ سمِ وَ  .............................         
(1)

 

 : ـُ اجْلََزِريِّ  وىمال اسْم

..................................            ُد ـــٍر ُيقضَم ــًمَِؽْس  (ْرٍق ــومِ )ُػ ذِم ــَْواخْلُؾ
(2)

 

، ًمتحريمف سماًمؽن :ووضمف اًمؽمىمقؼ أن طمرف آؾمتعالء ىمد اكؽنت صقًمتف

ؽراهقة اخلروج مـ شمسػؾ اًمؽنة إمم ًمو ،ريـقؽسطمروملم مقىمقع اًمراء سملم ًمو

شمصعد اًمتػخقؿ
(3)

ورد سمعدها طمرف  ذاشمػخقؿ اًمراء إ ىماقمدةاـمراد ػخقؿ ووضمف اًمت .

إمم طمريمتف مـ همػم كظرٍ ، اؾمتعالء
(4)

. 

: طمقث اعمحض ومقختؾػ طمؽؿ اًمراء ذم يمؾؿة )ومرق(وأما قمـد اًمقىمػ سماًمسؽقن 

إن مـ إمقر اًمتل سُمـَِل قمؾقفا اًمؼقل سماًمؽمىمقؼ يمقهنا مؽسقرًة، وىمد أصبحت ذم 

د أن طمرف آؾمتعالء اًمسايمـ أىمقى مـ اًمقىمػ ؾمايمـًة، ومـ اعمعؾقم ذم اًمتجقي

اعمؽسقر
(5)

 . 

                                       
 .(351): رىمؿ ، اًمبقت29اًمشاـمبقة ص: ( 1)

 (.43، اًمبقت رىمؿ: )52اعمؼدمة اجلزرية ص:  (2)

ص:  اًمؼارئ اعمبتدي هاج .2/123اًمـنم . 256إسمراز اعمعاين ص: . 784ضمامع اًمبقان ص: ُيـَْظر: ( 3)

 .1/124اًمؼاري  هداية .166ص:  . اًمقاذم128 ص:إرؿماد اعمريد . 123. اًمـجقم اًمطقاًمع ص: 121

. اًمـجقم 121ص:  اًمؼارئ اعمبتدي . هاج138، ذح اسمـ اًمـافمؿ ص: 256ُيـَْظر: إسمراز اعمعاين ص: ( 4)

 .1/124هداية اًمؼاري  .166ص:  . اًمقاذم128 ص:إرؿماد اعمريد . 123اًمطقاًمع ص: 

 .158هماية اعمريد ص:  .1/125هداية اًمؼاري ُيـَْظر:  (5)



 تقي الدين التميميد. ، د.حاتم التميمي                    األوجو المقدمة في األداء للثالثة القراء          

448 

أن مـ  -ومقام يرى اًمباطمثان-وأطمسـ أراء ذم هذه اعمسلًمة وأىمرهبا مـ اًمصقاب 

يمان يؼرأ وصاًل سمتػخقؿ اًمراء ومؾقس ًمف وىمػًا إٓ اًمتػخقؿ: ٕن اًمراء إذا ومخؿت مع 

ـ أن طمرف يمقن اًمؼاف مؽسقرة، ومألن شمػخؿ قمـد يمقهنا ؾمايمـة أومم: عما شمؼرر م

آؾمتعالء اًمسايمـ أىمقى مـ اعمؽسقر. وأما مـ يمان يؼرأ وصاًل سمؽمىمقؼ اًمراء ومؾف ذم 

اًمقىمػ اًمقضمفان: أما اًمؽمىمقؼ ومعؿاًل سمإصؾ، وًمعدم آقمتداد سمعارض اًمقىمػ، 

وأما اًمتػخقؿ وماقمتدادًا سمعارض اًمتسؽلم: طمقث إن طمرف آؾمتعالء ىمد ىمقَي قمـد 

 اكتؼاًمف مـ اًمؽن إمم اًمتسؽلم.

واعمؼدم أداًء ذم هذه اًمراء وصاًل هق اًمؽمىمقؼ: ًمتؽاصمر كصقص أئؿة قمؾؿ اًمؼراءات 

وطمؽك همػم واطمد قمؾقف اإلمجاعقمغم ذًمؽ، 
(1)

 ، وًمؼقة إدًمة اًمتل اقمتؿدوا قمؾقفا. 

وأما اعمؼدم وىمػًا ومفق اًمتػخقؿ، ًمزوال اًمعؾة اًمتل مـ أضمؾفا ىمدم اًمؽمىمقؼ: وهل يمقن 

 ؾؿ. اًمؼاف مؽسقرة. واهلل شمعامم أقم

 المطلب الثاني: الوقف على الراء المتطرفة المكسورة وقبلها ساكن قبلو كسر
 متطرومٍة مؽسقرٍة، شمسؽـ ًمؾقىمػ، وىمبؾفا 

ٍ
ذهب سمعض أهؾ إداء إمم أنَّ يمؾَّ راء

وىمبؾ اًمسايمـ يمنٌة متَّصؾٌة ذم اًمؽؾؿة كػسفا: كحق:  -همػم طمرف اؾمتعالء–ؾمايمـ 

 ﴾ۆ﴿، [2]اًمعٍم:  ﴾ٻ پ﴿، [2]اًمؼدر:  ﴾ڀ ڀ﴿، [1]اًمػجر:  ﴾ٱ﴿

 ، ومنكف ُيقز ذم شمؾؽ اًمراء وىمػًا اًمقضمفان: اًمتػخقُؿ واًمؽمىمقُؼ.[5]اًمنمح: 

 اعمقضمبِة ًمؽمىمقؼفا، ومتػخؿ طمقـئٍذ: اقمتداداً ووضمُف اًمتػخقِؿ 
ِ
 هق زواُل يمنِة اًمراء

واًمعارُض ٓ قمؼمَة سمفسمإصؾ. ووضمُف اًمؽمىمقِؼ أن اًمسؽقَن قمارٌض، 
(2)

. 

ؾ اًمراضمح اًمصحقح أن طمؽؿ اًمراء ذم هذه احلاًمة اًمتػخقؿواعمؼدم ذم إداء: سم
(3)

 ،

 :  وهق ىمقل أئؿة اًمؼراءة: ىمال اًمشاـمبل 

                                       
 . 131إحتاف ومضالء اًمبنم ص:  .2/27. ذح اًمـقيري 2/123. اًمـنم 256إسمراز اعمعاين ص:  (1)

 .2/129اًمـنم  (2)

 .1/132هداية اًمؼاري . 583، 131. إحتاف ومضالء اًمبنم ص: 2/111( اًمـنم 3)
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َوشَمْػِخقُؿفَا ذم اًْمَقىْمِػ َأمْجَُع َأؿْمُؿالَ                 َوشَمْرىِمقُؼفَا َمْؽُسقَرًة قِمـَْد َوْصؾِِفْؿ 
(1)

 

 : ـُ اجْلََزِريِّ  وىمال اسْم

ا إِنْ ـِؼ اًمــــَوَرىمِّ  ْؿ َواْكٍُمِ                 ِر ــمُتَْؾ َأْو شُمْؽَس  رَّ َوذِم ؾُمُؽقِن اًْمَقىْمِػ وَمخِّ
(2)

 

اًمؼقل سماًمتػخقؿ طماًمة اًمسؽقن هق اعمؼبقل اعمـصقر، وهق اًمذي »وىمال ذم اًمـنم: 

شقمؾقف قمؿؾ أهؾ إداء
(3)

. 

، وىمبؾفا راٌء، صمؿ طمذومت هذه ًمؽـ يستثـك مما ؾمبؼ اًمؽؾامت اًمتل 
ٍ
شمـتفل أصاًل سمقاء

 مؽسقرٍة. واًمذي 
ٍ
اًمقاء ًمؾجازم أو ًمؾتخػقػ، ومنن اًمؽؾؿة ؾمتـتفل ذم هذه احلاًمة سمراء

 ورد مـ ذًمؽ ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ: 

 .[65]احلجر: ، [81]هقد:  ﴾ىئ يئ جب      حب خب﴿ .1

 .[52]اًمشعراء: ، [77]ـمف:  ﴾ٻ پ پ﴿ .2

 .[23]اًمدظمان:  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ      ڄ﴿ .3

 .[4]اًمػجر:  ﴾  پ ڀ ڀ﴿ .4

 ومػل طمال اًمقىمػ قمغم هذه اًمؽؾامت ُيقز ذم اًمراء وضمفان:

 اًمتػخقؿ: أظمذًا سماًمعارض يمام شمؼدم. -1

اًمؽمىمقؼ: ومرىمًا سملم يمنة اإلقمراب ويمنة اًمبـاء: ٕن إصؾ: )وملهي(،  -2

)أهي(، )يني(، ومقبؼك اًمؽمىمقؼ دًٓمة قمغم إصؾ، وومرىمًا سملم ما أصؾف اًمؽمىمقؼ 

قمرض ًمف وما
(4)

 . 

ِـّ قمغم شمؼديؿف ذم إداء هق اًمؽمىمقؼ: ًمؾعؾة ـواًمراضم ح اًمذي كص قمؾامء اًمػ

                                       
 (.355، اًمبقت رىمؿ: )29اًمشاـمبقة ص  (1)

 (.344، اًمبقت رىمؿ: )55ـمقبة اًمـنم ص  (2)

 . 2/112اًمـنم  (3)

 . 2/34ذح اًمـقيري  .2/111اًمـنم  (4)
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اعمذيمقرة ومقف
(1)

. 

هبؿزة ىمطع ﴾ٻ پ﴿هذا قمغم ىمراءة مـ ىمرأ 
(2)

ٻ ﴿، أما قمغم ىمراءة مـ ىمرأ 

هبؿزة اًمقصؾ ﴾پ
(3)

ومؽمىمقؼ اًمراء متعلّمٌ وىمػاً  
(4)

: ٕن ذم اًمؾػظ يمنشملم: يمنة 

ًمراء. واًمؽنة اًمثاكقة وإن زاًمت وىمػًا ومنن اًمؽنة ىمبؾفا شمقضمب كقن )أن(، ويمنة ا

اًمؽمىمقؼ. ويمنة اًمـقن مـ )أِن( وإن يماكت قماروة ومنن ؾمؽقن اًمراء ذم اًمقىمػ 

يمذًمؽ قمارض، وًمقس أطمدمها أومم سمآقمتبار مـ أظمر، ومقؾغقان مجقعًا، ويرضمع إمم 

يمقهنا ذم إصؾ مؽسقرة، ومؽمىمؼ قمغم أصؾفا
(5)

. 

ذم  ﴾ڱ﴿اعمتقزم سماًمؽؾامت إرسمع اعمذيمقرة يمؾؿًة ظمامسًة: وهل: َوَأحْلََؼ 

مقاوعفا اًمستة ذم ؾمقرة اًمؼؿر
(6)

. وضمعؾ اًمؽمىمقؼ ومقفا أومم مـ اًمتػخقؿ: سمجامع أن 

، وطمذومت اًمقاء، وسمؼقت اًمراء مؽسقرةً شوكذري»أن أصؾفا: 
(7)

قمغم  اعُ اًمضب  . وشماسمعف 

مؼدماً  وضمفاً  اًمؽمىمقَؼ  : ومجعؾقمغم ذًمؽ
(8)

د اًمرزاق قمكم إسمراهقؿ سملن وظماًمػفام قمب .

غال تؿمٓ : سمؾ هل طمريمة قماروٌة:ًمإلقمراب وٓ ًمقست ًمؾبـاءش وكذر»يمنة اًمراء ذم 

اهلل رُ ذُ : كُ اعمـاؾمبة ًمؾقاء: وملصؾفا اعمحؾ سماحلريمة
(9)

 اًمتػخقؿ وضمفاً ػقفا وموسمـاًء قمؾقف  .

 واهلل أقمؾؿ. ان.اًمباطمثسمف وهق ما ىمرأ  .واطمداً 

                                       
ضمفد اعمؼؾ ص: . 131ص: . إحتاف ومضالء اًمبنم 2/269. اًمؽشػ  65اًمتقسػم ص: . 2/111اًمـنم  (1)

 .1/254. هداية اًمؼاري 123ًمـجقم اًمطقاًمع ص: ا. 66

ىمرأها هبؿزة اًمؼطع: أسمق قمؿرو، واسمـ قمامر، وقماصؿ، ومحزة، واًمؽسائل، ويعؼقب، وظمؾػ اًمعاذ.  (2)

 [.2/384ًمـقيري ]ُيـَْظر: ذح ا

 [.2/384وهؿ: كاومع، واسمـ يمثػم، وأسمق ضمعػر. ]ُيـَْظر: ذح اًمـقيري  (3)

 .48. هداية اعمريد ص 1/112اًمـنم  (4)

 . 2/34. ذح اًمـقيري 111-2/112اًمـنم  (5)

 .39[ ، ]37[ ، ]32[، ]21] ،[ 18[، ]16]ذم أيات:  (6)

 .47ومتح اعمعطل ص: ( 7)

 .129إرؿماد اعمريد ص:  (8)

 .152-147يمالمف ذم حتؼقؼ: اًمػتح اًمرمحاين ص:  ُيـَْظر:( 9)
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  ﴾ھ﴿و ﴾ڭ﴿المطلب الثالث: الوقف على 

اظمتؾػ ذم طمؽؿ اًمراء اعمقىمقف قمؾقفا إذا طمال سمقـفا وسملم اًمؽنة طماضمٌز طمصلٌم: 

﴾ڭ﴿ وذًمؽ ذم يمؾؿتلم:
(1)

سملم اًمتػخقؿ واًمؽمىمقؼ وىمػاً  [12:ؾمبل] ﴾ھ﴿، و
(2)

. 

 ،﴾ڭ﴿ؽقهنا مػتقطمة ذم ًم :ووضمف اًمتػخقؿ أن اًمراء ذم إصؾ مػخؿة ذم اًمقصؾ

، طمصقـاً  سؽـ شمسؿك ؾمايمـاً ووضمقد طمرف آؾمتعالء وهل ؾمايمـة، وقمـدما شم

ذم اًمراءيؿـع شملصمػم اًمؽن  واًمسايمـ احلصلم يعتؼم طماضمزاً 
(3)

ووضمف اًمؽمىمقؼ أن اًمراء  .

ؿة يمؾذم  مرىمؼةً  ،ذم اًمقصؾ ؽقهنا مؽسقرةً ًم :اًمراء ذم إصؾ مرىمؼة ذم اًمقصؾ

وما ىمبؾفا مؽسقر، ومؽمىمؼ اًمراء طمسب اًمؼاقمدة  ،وماًمراء ؾمايمـةٌ  :كػسفا (اًمؼطر)

اظمتار ذم اًمـنم ومؼد  اوًمذ .اًمراء إن يماكت ؾمايمـة سمد اًمؽن كػسفا إذ شمرىمؼ :إصؾقة

سمإصؾ وقمؿالً  ،ًمؾقصؾ كظراً  :(اًمؼطر)واًمؽمىمقؼ ذم  ،(مٍم)اًمتػخقؿ ذم 
(4)

، يؼقل 

شواعمؼدم اًمتػخقؿ ،(مٍم)واعمؼروء سمف قمـدكا اًمتػخقؿ ذم » :يؼقل اعمارهمـل  
(5)

 . 

  ﴾ں﴿و ﴾﮲﴿و ﴾چ﴿ المطلب الرابع: الراء في

 ،[11]اًمبؼرة:  ﴾ڳ﴿كحق:  وؿٍ  وأ سمعد ومتٍح  متقؾمطةً  ًمراء ؾمايمـةً اإذا وىمعت 

ًمؽـ وسماإلمجاع، وماًمراء مػخؿة ذم ذًمؽ يمؾف جلؿقع اًمؼراء [ 28]اًمبؼرة:  ﴾ائ﴿و

طمقث وىمعا ﴾﮲﴿، و﴾ں﴿ :اظمتؾػ ذم صمالث يمؾامت وهل
(6)

 ﴾چ﴿و ،

اعمجرورة
(7)

ذم  فاؽمىمقؼ، وىمقؾ سممـ أضمؾ اًمقاء واًمؽنة :ًمؽؾ اًمؼراء فاؽمىمقؼومؼقؾ سم ،

                                       
 [.51: اًمزظمرف]، [99، 21: يقؾمػ]، [87: يقكس]ورد ذم أرسمعة مقاوع: ( 1)

 .169ص:  . اًمقاذم126. اًمـجقم اًمطقاًمع ص: 129ُيـَْظر: إرؿماد اعمريد ص: ( 2)

 .2/269اًمؽشػ ( 3)

 .2/111اًمـنم ( 4)

 .56ص: اًمغراء ُيـَْظر: اًمرؾماًمة و .126اًمـجقم اًمطقاًمع ص: ( 5)

ووىمع ًمػظ  .[58]اًمبؼرة:  ﴾ٻ ٻ ٻ﴿( مقوعًا، أوهلا: 38ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم )ش ىمرية»وىمع ًمػظ  (6)

 .[87﴾ ]اًمبؼرة: ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے﴿( مقوعًا، أوهلا: 34ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ومس ) ًمػظ )مريؿ(

 .[24]إكػال:  ،[122]اًمبؼرة: وىمعت ذم مقوعلم ومؼط:  (7)
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ًمألزرق ومؼط فاىمقؼوىمقؾ سمؽم ، ومؼطلْم ًمَ إوَّ 
(1)

.  

ىمال  اًمثالث ًمؽؾ اًمؼراء.اًمؽؾامت اًمصقاب اًمتػخقؿ ذم اعمؼدم ذم إداء، سمؾ و

 :  اًمشاـمبل 

ىِمقِؼِف َكصٌّ َوصمِقٌؼ وَمَقْؿُثال             َوَما سَمْعَدُه يَمْنٌ َأِو اًْمَقا وَماَم هَلُْؿ  سمؽَِمْ
(2)

 

ـُ اجْلََزرِ  : وىمال اسْم  يِّ

اَم  ....... َقاُب َأْن ُيَػخَّ                َواًمصَّ
ِ
ـْ يُمٍؾ اعْمَْرء َوَكْحُق َمْرَياَم  قَم

(3)
 

 

                            

 

                                       
  .132إحتاف ومضالء اًمبنم ص:  .2/121اًمـنم . 258إسمراز اعمعاين ص: . 148ىمـاع ص: اإل( 1)

 (.352، اًمبقت رىمؿ: )29اًمشاـمبقة ص:  (2)

 (.342، اًمبقت رىمؿ: )55ـمقبة اًمـنم ص:  (3)
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 املبحث الثالث عظر: الىقف علِ أواخر الكله
 وومقف مطؾبان: 

 المطلب األول: الوقف بالسكون أو بالروم أو باإلشمام.
مـ أئؿة اًمؼراءة أكف ُيقز ذم اًمقىمػ قمغم أواظمر اًمؽؾؿ صمالصمة  ذيمر اًمشاـمبل وهمػمه

أوضمف: وهل: اًمقىمػ سماًمسؽقن اعمحض، وسماًمروم ، وسماإلؿمامم
(1)

 . 

ض: ٕكف أصؾ اًمقىمػ، ىمال اًمداين: واعمؼدم ذم إداء هق اًمقىمػ سماًمسؽقن اعمح

اقمؾؿقا أن إصؾ أن يقىمػ قمغم اًمؽؾؿ، اعمتحريمة ذم اًمقصؾ، إذا يماكت طمريماهتـ »

ٕن اًمقىمػ ود اًمقصؾ، وٕن معـك اًمقىمػ أن يقىمػ قمـ  :إقمراسمًا أو سمـاء سماًمسؽقن

شاحلريمة، أي شمؽمك
(2)

 ،وإكام يمان أصؾ اًمقىمػ اًمسؽقن ٕن اًمقىمػ ود آسمتداء. 

وهق اًمسؽقن :ومقضمب أن يثبت ًمضده ودها ،وآسمتداء ىمد صمبتت ًمف احلريمة
(3)

 ،

إظمػوملقملم سم ،ٕن اًمقاىمػ ذم اًمغاًمب يطؾب آؾمؽماطمةو
(4)

. 

ويكم اًمقىمػ سماًمسؽقن اعمحض اًمقىمػ سماًمروم: ٕكف أيمثر ومائدة مـ اإلؿمامم: 

ًمشؿقًمف اعمضؿقم واعمرومقع، واعمؽسقر واعمجرور، سمخالف اإلؿمامم ومنكف ٓ يدظمؾ إٓ 

ذم اعمضؿقم واعمرومقع ومؼط، وأيضًا ومنن اًمروم يدريمف اعمبٍم وهمػم اعمبٍم، وأما 

 اإلؿمامم ومال يدريمف إٓ اعمبٍم. 

 المطلب الثاني: المختار في الوقف على ىاء الضمير
اظمتؾػ ذم هاء اًمضؿػم مـ طمقث ضمقاز اًمروم واإلؿمامم ومقفا وقمدمف قمغم صمالصمة 

أىمقال
(5)

 : 

                                       
 .2/122اًمـنم . 266إسمراز اعمعاين ص: . 59-58اًمتقسػم ص: ُيـَْظر:  (1)

 .124هاج اًمؼارئ اعمبتدي ص: . 825ص: ضمامع اًمبقان . 59-58 ص: اًمتقسػم. وُيـَْظر: 171اًمتحديد ص:  (2)

 .2/44. ذح اًمـقيري 124هاج اًمؼارئ اعمبتدي ص: ُيـَْظر:  (3)

 .135. إحتاف ومضالء اًمبنم ص: 2/44. ذح اًمـقيري 266إسمراز اعمعاين ص:  (4)

هاج اًمؼارئ اعمبتدي ص: . 142ص:  اسمـ اًمـافمؿذح  .2/124اًمـنم . 272إسمراز اعمعاين ص: ُيـَْظر:  (5)
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 إول: ضمقازمها مطؾؼًا.

 اًمثاين: مـعفام مطؾؼًا.

، أو ؾمايمـةٌ  ، أو واوٌ وؿٌّ  هاء اًمضؿػم إذا يمان ىمبؾ ومقؿتـعان :اًمتػصقؾاًمثاًمث: 

﴾ ڭ﴿، [47]اًمدظمان: ﴾ چ﴿،  [82]يس: ﴾ ائ﴿ :كحق ،ؾمايمـةٌ  ياءٌ ، أو يمنةٌ 

 :كحق ،ذًمؽ هذا اًمضؿػم إذا مل يؽـ ىمبؾ. وُيقزان [2]اًمبؼرة: ﴾ ڈ﴿ ،[22]اًمبؼرة: 

 .[97]ـمف:  ﴾وئ وئ﴿، [121]اًمـحؾ: ﴾ ڄ ڄ﴿، [62]اًمبؼرة:  ﴾ڈ﴿

ىمال راءات: واعمؼدم ذم إداء هق اًمؼقل اًمثاًمث: ٕكف ىمقل اعمحؼؼلم مـ قمؾامء اًمؼ

 : ـُ اجْلََزِريِّ شوهق أقمدل اعمذاهب قمـدي»اسْم
 (1)

 ، وىمال ذم اًمطقبة: 

ِؿػِم  ـْ سَمْعِد َيا َأْو َواٍو َاوْ                 َواْمـَْع رِم ْإشََمؿْ َوظُمْؾُػ َها اًمضَّ يَمْنٍ َوَوؿْ  ِم
(2)

 

ويؾقف اًمؼقل إول: ّٕن إصؾ ضمقازمها يمام ذم سمؼقة احلروف، وًمعدم وضمقد 

 واوحٍة عمـعفام. واهلل شمعامم أقمؾؿ.قمؾٍة 

 

                            

 

                                       
  .1/327هداية اًمؼاري  .136إحتاف ومضالء اًمبنم ص:  .126

 .2/124اًمـنم  (1)

 (.355، اًمبقت رىمؿ: )56ـمقبة اًمـنم ص:  (2)
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 املبحث الرابع عظر: الىقف علِ مرسىو اخلط

 وومقف مطؾبان:

  ﴾ک گ گ﴿ المطلب األول: الوقف على

ة:  رَّ ـُ اجْلََزِريِّ سمؼقًمف ذم اًمد   كص اسْم

ا ـَمَقى َوسماَِم ومَِدا  ا مَّ ا سمَِليًّ .......................                  َوَأيًّ
(1)

 

 ﴾ک گ گ گ گ ڳ﴿مـ ىمقًمف شمعامم:  قمغم أن رويسًا يؼػ قمغم )أّيًا(

 .، وأن ظمؾػًا يؼػ قمغم )ما( [112]اإلهاء: 

ًمؽؾ مـ اًمؼراء اًمعنمة اًمقىمػ قمغم وًمؽـف سح هق كػسف ذم اًمـنم سملكف ُيقز 

. صمؿ ت اعمـػصالت رؾمامً يمسائر اًمؽؾام ًمؽقهنام يمؾؿتلم اكػصؾتا رؾمامً : )أّيًا( وقمغم )ما(

وهذا هق إىمرب إمم اًمصقاب، وهق إومم سمإصقل، وهق اًمذي ٓ يقضمد »ل: ىما

شقمـ أطمد مـفؿ كص سمخالومف
 (2)

. 

 وقمؾقف ومفذا اًمقضمف هق اعمؼدم ذم إداء.

 في النساء والكهف والفرقان والمعارج شمال» المطلب الثاني: الوقف على

 وهل: ،ذم أرسمعة مقاوعذم اًمؼرآن اًمؽريؿ  وىمعت ٓم اجلر مؼطققمة قمـ جمرورها

 .[78]اًمـساء:  ﴾ی ی ی  جئ   حئ مئ ىئ﴿إول: 

 .[43]اًمؽفػ:  ﴾ڎ ڈ ڈ﴿اًمثاين: 

 .[7]اًمػرىمان:  ﴾گ گ گ﴿اًمثاًمث: 

 .[36]اعمعارج:  ﴾ی ی  ی        جئ حئ﴿اًمراسمع: 

وقمغم اًمالم جلؿقع اًمؼراء ـُ اجْلََزِريِّ ضمقاز اًمقىمػ قمغم )ما(واؾمتصقب اسمْ 
(3)

 :

                                       
ة اعمضقة ص:  (1) رَّ  (.52، اًمبقت رىمؿ: )19اًمد 

 .2/145اًمـنم  (2)

 .147-2/146اًمـنم  (3)
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مـ إئؿة واعممًمػلم مل يـصقا ومقفا قمـ أطمد ؿمقئا  سمرأؾمفا، وٕن يمثػماً  ٕهنا يمؾؿةٌ 

ومل  ،اً يمسائر اًمؽؾامت اعمػصقٓت، وأما اًمقىمػ قمغم اًمالم ومقحتؿؾ ٓكػصاهلا ظمطّ 

قمـ إئؿة يصح ذم ذًمؽ كصٌّ 
(1)

 . 

، وطمؽامً  ًمػظاً  مـػصؾةً  ؽقهنا يمؾؿةً ًم :(ما)وًمعؾ اًمقضمف اعمؼدم أداء هق اًمقىمػ قمغم 

ـُ  اجْلََزِريِّ  ودًمقؾف ىمقل اسْم
(2)

. 

 
                            

                                       
همقث  .2/447هداية اًمؼاري  .142اف ومضالء اًمبنم ص: . إحت2/74. ذح اًمـقيري 2/146اًمـنم  (1)

 .174اًمـػع ص: 

 . 142ص: إحتاف ومضالء اًمبنم  .2/312اًمتذيمرة  . وُيـَْظر:2/247اًمـنم ( 2)
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 فرش احلروفعظر:  صاملبحث اخلام
 وومقف أرسمعُة مطاًمَب: 

  ﴾ڀ     ڀ ڀ پ پ ڀ﴿ المطلب األول: قولو تعالى:

ڀ     ڀ  پ پ ڀ﴿مـ ىمقًمف شمعامم:  ذم يمؾؿة )خيرج( اسمـ ورداناظمتؾػ قمـ 

ا وضمفان، ومؾف ومقف[58]إقمراف:  ﴾ڀ
(1)

 : 

 .سمضؿ اًمقاء ويمن اًمراء إول: )خُيِْرُج(

 : يمؼراءة سمؼقة اًمعنمة.سمػتح اًمقاء ووؿ اًمراء : )خَيُْرُج(اًمثاين

وهق مصدر قمغم أكف مـ اإلظمراج، اًمقضمف إولف ققضمشمو
(2)

شمقضمقف اًمقضمف و، 

مـ اخلروجاًمثاين أكف 
(3)

. 

امقمة، وهق ما ىمرأ اًمباطمثان واعمؼدم ذم إداء هق اًمقضمف اًمثاين: عمقاومؼتف ىمراءة اجل

 سمتؼديؿف.

 ﴾ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿ المطلب الثاني: قولو تعالى:

ڭ ﴿مـ ىمقًمف شمعامم:  (قمامرة)، و(ؾمؼاية) تْل:ذم يمؾؿ قمـ اسمـ وردان اظمتؾػ

ومؾف ومقفام وضمفان[ 19]اًمتقسمة: ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ
(4)

 : 

تح سمػ (ةَ رَ ؿَ قمَ )و ،مجع ؾماٍق  ، وهل(اةَ ؼَ ؾُم )ضؿ اًمسلم مـ همػم ياء، إول: سم

 .اًمعلم مـ همػم أًمػ

  يمؼراءة سمؼقة اًمعنمة. ،(قِماَمَرةَ و) (ؾِمَؼاَيةَ ) :اًمثاين

. ةؾَ ؿَ ويمَ  ويمامؾٍ ، اةزَ وهمُ  يمغازٍ  :(قمامرٍ )و (ؾماٍق ـ)قمغم أهنام مجعان ًم إولقضمف اًمو

                                       
 .118ص:  اًمزاهرة . اًمبدور132. ذح اًمسؿـقدي ص: 329ُيـَْظر: ذح اًمزسمقدي ص: ( 1)

 .33ُيـَْظر: اإلومصاح ص: ( 2)

 ، ًمؾؿحؼؼ.329سمقدي ص: ُيـَْظر: ذح اًمز( 3)

 .142. ذح اًمسؿـقدي ص: 323ُيـَْظر: ذح اًمزسمقدي ص: ( 4)
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(قمؿر يعؿر)، و(ؾمؼك يسؼلًمـ) أهنام مصدراناًمثاين قمغم قضمف اًمو
(1)

. 

ومؼتف ىمراءة اجلامقمة، وهق ما ىمرأ اًمباطمثان واعمؼدم ذم إداء هق اًمقضمف اًمثاين: عمقا

 سمتؼديؿف.

  ﴾ڍ ڍ ڌ﴿ المطلب الثالث: قولو تعالى:

ڍ ڍ ﴿مـ ىمقًمف شمعامم:  (ومقغرىمؽؿذم يمؾؿة ) اسمـ ورداناظمتؾػ قمـ 

ومؾف ومقفا وضمفان [69]اإلهاء:  ﴾ڌ
(2)

 : 

 .سماًمتلكقث، وختػقػ اًمراء (ْغِرىَمُؽؿْ تُ ومَ إول: )

 .، وومقف معـك اعمباًمغة واًمتؽثػمقمغم أكف مـ اًمتغريؼ :ديد اًمراءسمتش( ىَمُؽؿْ رِّ غَ تُ ومَ اًمثاين: )

واعمؼدم ذم إداء هق اًمقضمف إول: عمقاومؼتف اًمراوي أظمر ٕيب ضمعػر: وهق اسمـ 

 مجَّاز، وهق ما ىمرأ اًمباطمثان سمتؼديؿف.

  ﴾ىئ ی ی  ی﴿ المطلب الرابع: قولو تعالى:

شمَ »ذم يمؾؿة  اسمـ ورداناظمتؾػ قمـ  ىئ ی ی ﴿ف شمعامم: مـ ىمقًمش كطَمْنَ

ومؾف ومقفا وضمفان [56]اًمزمر:  ﴾ی
(3)

 : 

 .سمػتح اًمقاء (اَي شمَ ْنَ طَم ) إول:

 ىمال ،اعمد اعمشبعقف ؽمشمب قمؾي، واًمقاء وصاًل ووىمػاً  تسؽلمسم (اْي شمَ ْنَ طَم اًمثاين: )

شوضمف اإلؾمؽان اًمتخػقػ واإلؿمعار سمطقل احلنة»اًمسؿـقدي: 
 (4)

.  

قاومؼتف اًمراوي أظمر ٕيب ضمعػر: وهق واعمؼدم ذم إداء هق اًمقضمف إول: عم

 اسمـ مجَّاز، وهق ما ىمرأ اًمباطمثان سمتؼديؿف.

                                       
 .37، ًمؾؿحؼؼ. اإلومصاح ص: 323ُيـَْظر: ذح اًمزسمقدي ص: ( 1)

 .57. اإلومصاح ص: 163. ذح اًمسؿـقدي ص: 365ذح اًمزسمقدي ص: . 439ُيـَْظر: حتبػم اًمتقسػم ص: ( 2)

 .94. اإلومصاح ص: 216اًمسؿـقدي ص:  ح. ذ446ُيـَْظر: ذح اًمزسمقدي ص: ( 3)

 ، ًمؾؿحؼؼ.446. وُيـَْظر: ذح اًمزسمقدي ص: 216ذح اًمسؿـقدي ص: ( 4)
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 اخلامتُ
ذم ظمامتة هذا اًمبحث خيؾص اًمباطمثان إمم شمسجقؾ أسمرز اًمـتائج اًمتل شمقصال 

 إًمقفا، وهل:
 إوضمف اعمؼدمة ذم إداء قمؾٌؿ يؼقم قمغم أصقٍل وطمجٍج، وًمقس أمرًا مردماًل. .1

ٌة، وهلا وضمٌف، ويؿؽـ سمعض اخلالومات اعمـؼق .2 ًمة ًمؾؼراء اًمثالصمة وهمػمهؿ ىمقيَّ

 إظمذ هبا، وسمعضفا وعقٌػ ٓ يصح إظمذ سمف.
معظؿ اخلالف قمـ اًمؼراء اًمثالصمة حمصقٌر ذم إصقل، وىمؾقٌؾ ضمدًا مـف ما هق  .3

 ذم ومرش احلروف.

مجقع اعمختؾػ ومقف قمـ اًمؼراء اًمثالصمة ذم ومرش احلروف هق قمـ اسمـ وردان قمـ أيب  .4

 ده.ضمعػر وطم

م مـ أوضمف اًمبسؿؾة وآؾمتعاذة هق اًمقىمػ قمغم يمؾٍّ مـ آؾمتعاذة  .5 اعمؼدَّ

اذة مع ووؾ اًمبسؿؾة سملول اًمسقرة، يؾقف ــك آؾمتعـػ قمؾـف اًمقىمـواًمبسؿؾة، يؾق

 وصؾ اجلؿقع.

ـ أول اًمسقرة.  .6  قمـد وصؾ اًمتعقذ سملول ؾمقرة سمراءة وماًمقضمف اعمؼدم هق ىمطع آؾمتعاذة قم

ف اًمقصؾ، ـؾقـؽت، يـق اًمسـقرشملم هــ اًمسـقب سمقـؼـًمقع اًمقضمف اعمؼدم ذم إداء .7

 يؾقف اًمبسؿؾة.

قمـد وصؾ اًمسقرشملم قمغم وضمف اًمبسؿؾة ٕيب ضمعػر، ويعؼقب ذم أطمد أوضمفف  .8

مع ىمطع آظمر اًمسقرة قمـ اًمبسؿؾة، اجلؿقع، يؾقف ىمطع اًمثالصمة، ومنن اعمؼدم مـفا هق 

 .اجلؿقعوصؾ ، يؾقف اًمسقرة وصؾ اًمبسؿؾة سملول
إداء ًمرويس ذم سماب اإلدهمام اًمؽبػم هق اإلفمفار: ٕكف هق اعمؼدم ذم  .9

إمم اًمسبب، وٕن  : ًمعدم اطمتقاضمف إمم ؾمبب، واإلدهمام ومرقمف: ٓطمتقاضمفإصؾ

 إصؾ اًمعام قمـد رويس هق اإلفمفار، إٓ ما ورد اًمـص  سمندهمامف.



 تقي الدين التميميد. ، د.حاتم التميمي                    األوجو المقدمة في األداء للثالثة القراء          

488 

هق اًمروم: ىمقاؾمًا قمغم اإلدهمام  ﴾ۈ﴿اعمؼدم ذم إداء ًمقعؼقَب وظمؾٍػ ذم  .12

، وٕن اًمروم يؼدم قمغم اإلؿمامم قمـد اًمقىمػ.اًمؽبػم   ًمؾسقدِّ

 ذم اعمد اعمتصؾ يؼدم اًمتقؾمط قمغم ومقيؼ اًمؼٍم ٕيب ضمعػر ويعؼقب. .11
: ٕن اًمتحؼقؼ هق ياءا إسمداهلحتؼقؼ اهلؿزة، قمغم  ﴾ڱ﴿يب ضمعػر ذم يؼدم ٕ .12

 إصؾ ذم اهلؿز.
قمغم طمذف اهلؿزة مع وؿ اًمشلم هق  ﴾وئ﴿سمـ وردان ذم يؼدم ٓ .13

 : ـمردًا ًمباهبا.ؿزة مع يمن اًمشلماهلحتؼقؼ 
واعمؼدم ذم إداء هق اًمقىمػ سماًمسؽقن اعمحض: ٕكف أصؾ اًمقىمػ، يؾقف اًمقىمػ  .14

 سماًمروم: ٕكف أيمثر ومائدة مـ اإلؿمامم.
اًمقاء ويمن  وؿِّ وضمف  ﴾ڀ     ڀ ڀ پ پ ڀ﴿ذم  سمـ وردانيؼدم ٓ .15

ؼدم ًمف أيضًا ذم : عمقاومؼتف ىمراءة اجلامقمة. ويومتح اًمقاء ووؿ اًمراءقمغم وضمف  اًمراء

وضمف ىمراءهتا يمجامقمة اًمؼراء قمغم وضمف  ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴿

 ﴾ڍ﴿: عمقاومؼتف ىمراءة اجلامقمة. ويؼدم ًمف أيضًا ذم (ةَ رَ ؿَ قمَ )و (اةَ ؼَ ؾُم )ىمراءهتا 

: عمقاومؼتف اًمراوي أظمر ٕيب شمشديد اًمراءقمغم وضمف  ختػقػ اًمراءمع  اًمتلكقثوضمف 

ىمراءهتا  ﴾ىئ ی ی  ی﴿ضمعػر: وهق اسمـ مجَّاز. ويؼدم ًمف أيضًا ذم 

اًمقاء: عمقاومؼتف اًمراوي أظمر  تسؽلمسم (اْي شمَ ْنَ طَم قمغم ىمراءهتا ) سمػتح اًمقاء (اَي شمَ ْنَ طَم )

 ٕيب ضمعػر.
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 املصادر واملراجع
، 1هماكؿ ىمدوري احلؿد، دار قمامر ًمؾـنم واًمتقزيع، قمامن، ط أبحاث في علم التجويد، -1

 م.2222-ه1422

قمبد اًمرمحـ سمـ إؾمامقمقؾ اًمدمشؼل،  إبراز المعاني من حرز األماني في القراءات السبع، -2

حتؼقؼ: إسمراهقؿ قمطقة قمقض، ذيمة مؽتبة ومطبعة  ،ه(665)تاعمعروف سمليب ؿمامة اعمؼدد، 

 مصطػك احلؾبل، مٍم، )د.ت(، )د.ط(.

وشمؼديؿ: إسمراهقؿ  حتؼقؼ ،ه(1382)ت ، قمكم حمؿد اًمضباع إرشاد المريد إلى معرفة القصيد -3

 م.1974 -ه1424، 1قمطقة قمقض، ذيمة مؽتبة ومطبعة مصطػك احلؾبل، مٍم، ط

، اعمؽتبة إزهرية ًمؾؽماث، ه(1382)ت قمكم حمؿد اًمضباع  اإلضاءة في بيان أصول القراءة، -4

 م.1999 -ه1419، 1اًمؼاهرة، ط

قؼ: قمبد اعمجقد حتؼ ،ه(542)تأمحد سمـ قمكم سمـ اًمباذش  اإلقناع في القػراءات السبػع، -5

 م.1983 -ه1423، 1ىمطامش، دار اًمػؽر، دمشؼ، ط

، دار ه(1423)ت قمبد اًمػتاح قمبد اًمغـل اًمؼايض  البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة، -6

 م.1981 -ه1421، 1اًمؽتاب اًمعريب، سمػموت، ط

كتاب   مطبوع بآخر ،ه(1382)ت قمكم حمؿد اًمضباع  البهجة المرضية شرح الدرة المضية، -7
 .)إرشاد المريد(

أسمق قمؿرو قمثامن سمـ ؾمعقد اًمداين، حتؼقؼ: هماكؿ ىمدوري احلؿد،  البيان في عد آي القرآن، -8

 م. 1994 -ه1414، 1مريمز اعمخطقـمات واًمؽماث، اًمؽقيت، ط

، حتؼقؼ: حمؿد همقث ه(437)ت ، مؽل سمـ أيب ـماًمب اًمؼقز التبصرة في القراءات السبع -9

 م.1982 -ه1422، سمقمباي، 2اًمـدوي، اًمدار اًمسؾػقة، ط

، حتؼقؼ: أمحد ه(833)ت ، حمؿد سمـ حمؿد سمـ اجلزري تحبير التيسير في القراءات العشر -12

ن، ط  م.2222 -ه1421، 1حمؿد مػؾح اًمؼضاة، دار اًمػرىمان، قمامَّ

دراؾمة  ،ه(399)ت ، ـماهر سمـ قمبد اعمـعؿ سمـ همؾبقن احلؾبل التذكرة في القراءات الثمان -11

ـ رؿمدوحتؼقؼ:   م.1991 -ه1421ي ؾمقيد، اجلامقمة اخلػمية ًمتحػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ، ضمدة، أيؿ

، صححف: ه(444)ت أسمق قمؿرو قمثامن سمـ ؾمعقد اًمداين  التيسير في القراءات السبع، -12

 م.1996 -ه1416، 1أوشمقيرشمزل، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، سمػموت، ط 
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، حتؼقؼ: ه(444)ت  أسمق قمؿرو قمثامن سمـ ؾمعقد اًمداين جامع البيان في القراءات السبع، -13

  م.2225 -ه1426، 1حمؿد صدوق اجلزائري، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، سمػموت، ط

الجعبري ومنهجو في كن ز المعاني في شرح حرز األماني ووجو التهاني مع تحقيق نموذج من  -14
، حتؼقؼ: أمحد اًمقزيدي، وزارة إوىماف واًمشمون اإلؾمالمقة سماعمؿؾؽة اعمغرسمقة، الكن ز

 م.1998 -ه1419

، حتؼقؼ: مجال اًمديـ ذف، دار ه(1152)ت ، حمؿد سمـ أيب سمؽر اعمرقمٌم جهد المقل -15

 م.2225 -ه1426اًمصحاسمة ًمؾؽماث، ـمـطا، 

، حتؼقؼ: ؾمعقد ه(392)ت أسمق زرقمة قمبد اًمرمحـ سمـ حمؿد سمـ زكجؾة  حجة القراءات، -16

 م.1982 -ه1422، 2إومغاين، ممؾمسة اًمرؾماًمة، سمػموت، ط

، حتؼقؼ: قمبد اًمعال ه(372)ت احلسلم سمـ أمحد سمـ ظماًمقيف  ،السبعالحجة في القراءات  -17

 م.1981 -ه1421، 4ؾمامل مؽرم، دار اًمنموق، سمػموت، ط

حتؼقؼ: سمدر  ،ه(377)ت ، أسمق قمكم احلسـ سمـ قمبد اًمغػار اًمػارد الحجة للقراء السبعة -18

 .م1993 -ه1413، 2اًمديـ ىمفقضمل، وسمشػم ضمقُيايت، دار اعملمقن ًمؾؽماث، دمشؼ، ط

اخلؾقجل، دار  ، حمؿد سمـ قمبد اًمرمحـحل المشكالت وتوضيح التحريرات في القراءات -19

 م.2222 -ه1422، 3اًمصحاسمة ًمؾؽماث، ـمـطا، ط

، 1هماكؿ ىمدوري احلؿد، مطبعة اخلؾقد، سمغداد، ط الدراسات الصوتية عند علماء التجويد، -22

 م.1986 -ه1426

)ت اًمديـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ اجلزري  ؿمؿس الدرة المضية في القراءات الثالث المرضية، -21

 م.2222 -ه1421، 2، حتؼقؼ: حمؿد متقؿ اًمزقمبل، دار اهلدى، اعمديـة اعمـقرة، طه(833

، قمكم حمؿد اًمـحاس، دار الرسالة الغراء في األوجو المقدمة في األداء عن العشرة القراء -22

 م.1991 -ه1412، 1أداب، مٍم، ط

، حتؼقؼ: ه(437)ت، مؽل سمـ أيب ـماًمب اًمؼقز لفظ التالوةالرعاية لتجويد القراءة وتحقيق  -23

 م.1984 -ه1417، 3أمحد طمسـ ومرطمات، دار قمامر، إردن، ط.

، حتؼقؼ: ه(1313)ت حمؿد سمـ أمحد اعمتقزم  الروض النضير في تحرير أوجو الكتاب المنير، -24

 م.2226 -ه1427، 1ظماًمد طمسـ أسمق اجلقد، دار اًمصحاسمة، ـمـطا، ط
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قمكم سمـ قمثامن سمـ حمؿد، اعمعروف سماسمـ  ئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهي،سراج القار   -25

، راضمعف: قمكم اًمضباع، مطبعة مصطػك اًمبايب احلؾبل، ه(821)ت  اًمؼاصح اًمعذري اًمبغدادي

 م.1954 -ه1373، 3اًمؼاهرة، ط

، حتؼقؼ: حمؿد ه(275)ت أسمق داود ؾمؾقامن سمـ إؿمعث اًمسِّ َضِمْستاين  سنن أبي داود، -26

 سمػموت، )د.ت(، )د.ط(. -اًمديـ قمبد احلؿقد، اعمؽتبة اًمعٍمية، صقدا حمقل

، حتؼقؼ ه(279)ت أسمق قمقسك حمؿد سمـ قمقسك سمـ ؾَمْقرة اًمؽممذي،  سنن الترمذي، -27

وشمعؾقؼ: أمحد حمؿد ؿمايمر وآظمريـ، ذيمة مؽتبة ومطبعة مصطػك اًمبايب احلؾبل، اًمؼاهرة، 

 م.1975 -ه1395، 2ط

)ت قمثامن سمـ قمؿر اًمـاذي اًمزسمقدي  ة في القراءات الثالث،شرح الزبيدي على متن الدر  -28

 م.1989 -ه1429صقدا، -، حتؼقؼ: قمبد اًمرزاق قمكم إسمراهقؿ، اعمؽتبة اًمعٍمية، سمػموته(848

، أسمق قمبد اهلل احلرضمل شرح السمنودي على متن الدرة المتممة للقراءات العشر -29

، 1ار اًمصحاسمة ًمؾؽماث، ـمـطا، ط، حتؼقؼ: مجال اًمديـ حمؿد ذف، ده(1199)اًمسؿـقدي، 

 م.2226 -ه1426

أمحد سمـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ اجلزري  شرح طيبة النشر في القراءات العشر )شرح ابن الناظم(، -32

 م. 2222 -ه1422، 2سمػموت، ط –، حتؼقؼ: أكس مفرة، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة ه(851)ت 

، حتؼقؼ: جمدي ه(857ت )حمؿد سمـ حمؿد اًمـقيري ، شرح طيبة النشر في القراءات العشر -31

 م.2223 -ه1423، 1حمؿد سماؾمؾقم، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، سمػموت، ط

، 1قمامل اًمؽتب، اًمؼاهرة، ط ، قمبد اًمؾطقػ اخلطقب،ضاد العربية في ضوء القراءات القرآنية -32

 م.2221 -ه1422

، ه(833)ت ؿمؿس اًمديـ حمؿد سمـ حمؿد سمـ اجلزري  طيبة النشر في القراءات العشر، -33

 م.1994 -ه1414، 1حمؿد متقؿ اًمزقمبل، دار اهلدى، ضمدة، طحتؼقؼ: 

 -ه1426، 1هماكؿ ىمدوري احلؿد، دار قمامر، قمامن، ط علم التجويد دراسة صوتية ميسرة، -34

 م.2225

 م.2222 -ه1422قمطقة ىماسمؾ كٍم، اًمؼاهرة،  غاية المريد في علم التجويد، -35

، حتؼقؼ: أمحد ه(1118)ت قمكم اًمـقري اًمصػاىمز  غيث النفع في القراءات السبع، -36

 م.2224 -ه1425، 1حمؿقد احلػقان، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، سمػموت، ط



 تقي الدين التميميد. ، د.حاتم التميمي                    األوجو المقدمة في األداء للثالثة القراء          

487 

)ت سمعد ، ؾمؾقامن سـم طمسلم اجلؿزوري الفتح الرحماني شرح كن ز المعاني بتحرير حرز األماني -37

 م.1994-ه1414، 1، حتؼقؼ: قمبداًمرازق سمـ إسمراهقؿ مقؾمك، سمقت احلؽؿة، اًمؼاهرة، طه(1228

قمبد اًمؽريؿ سمـ حمؿد اًمراومعل اًمؼزويـل )ت  شرح الوجيز )الشرح الكبير(،فتح العزيز ب -38

 ، دار اًمػؽر، سمػموت. )د.ط(، )د.ت(.ه(623

حمؿد سمـ أمحد اعمتقزم )ت  فتح المعطي وغنية المقري في شرح مقدمة ورش المصري، -39

 ، مؽتبة اًمؼاهرة، اًمؼاهرة، )د. ط(، )د. ت(.ه(1313

، دار اًمبقان اًمعريب، 1حمؿد إسمراهقؿ ؾمامل، ط قراءات العشر،فريدة الدىر في تأصيل وجمع ال -42

 م.2223-ه1423اًمؼاهرة، 

، قمكم حمؿد اًمـحاس، دار اًمصحاسمة فيض اآللء في األوجو المقدمة لورش في األداء -41

 م.2224 -ه1425، 1ًمؾؽماث، ـمـطا، ط

تب، إرسمد، قمامل اًمؽ ، ؾمؿػم اؾمتقتقة،القراءات القرآنية بين العربية واألصوات اللغوية -42

 م.2225 -ه1425

، حتؼقؼ: مجال ه(465يقؾمػ سمـ قمكّم سمـ حمؿد اهلذزم )ت  الكامل في القراءات العشر، -43

 م.2227 -ه1417، 1اًمشايب، ممؾمسة ؾمام ًمؾـنم واًمتقزيع، اًمؼاهرة، ط

مؽل سمـ أيب ـماًمب اًمؼقز )ت  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، -44

ـ رمضان، ممؾمسة اًمرؾماًمة، سمػموت، طحتؼقؼ: د. حمقل ا، ه(437  م.1987 -ه1417، 4ًمدي

قمبد اهلل سمـ  المبهج في القراءات الثمان وقراءة األعمش وابن محيصن واختيار خلف واليزيدي، -45

، حتؼقؼ: ؾمقد يمنوي طمسـ، دار اًمؽتب ه(541قمكم سمـ أمحد، اعمعروف سمسبط اخلقاط )ت 

 م.2226 -ه1427، 1اًمعؾؿقة، سمػموت، ط

، دار اًمػؽر، ه(676حمقل اًمديـ حيقك سمـ ذف اًمـقوي )ت  شرح المهذب،المجموع  -46

 سمػموت. )د.ط(، )د.ت(.

، حتؼقؼ: مجال اًمديـ حمؿد ذف، ه(1382، قمكم حمؿد اًمضباع )ت مختصر بلوغ األمنية -47

 م.2224 -ه1425، 2دار اًمصحاسمة ًمؾؽماث، ـمـطا، ط

، ممؾمسة ه(241باين )ت ، أمحد سمـ حمؿد سمـ طمـبؾ اًمشقمسند اإلمام أحمد بن حنبل -48

 ىمرـمبة، مٍم، )د.ط(، )د. ت(.
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ظماًمد سمـ قمبد اًمرمحـ اجلريز، شمؼديؿ: قمبد اهلل سمـ قمبد اًمرمحـ اجلؼميـ،  معلم التجويد، -49

 )د.ط(، )د. ت(.

، حتؼقؼ: ه(444أسمق قمؿرو قمثامن سمـ ؾمعقد اًمداين )ت  ، المكتفى في ال َوق ِف والبتدا -52

ن، طحمقل اًمديـ قمبد اًمرمحـ رمضان، دا  م.2221 -ه1422، 1ر قمامر، قمامَّ

أمحد سمـ حمؿد سمـ قمبد اًمؽريؿ إؿمؿقين )ت سمعد  منار الهدى في بيان ال َوق ف والبتدا، -51

، 1ال اًمعدوي، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، سمػموت، طـ: ذيػ أسمق اًمع ؼـحؼقـ، شمه(1122

 م.2222 -ه1422

، حتؼقؼ: مجال حمؿد ه(471قمبد اًمقهاب سمـ حمؿد اًمؼرـمبل )ت الموضح في التجويد، -52

 ه.1426 -2225، 1ذف، دار اًمصحاسمة ًمؾؽماث، ط

، إسمراهقؿ اعمارهمـل، مراضمعة: يمامل محقدة، اعمؽتبة النجوم الطوالع على الدرر اللوامع -53

 م.2223 -ه1423، 1اًمعٍمية، سمػموت، ط

، شمصحقح ومراضمعة: ه(833حمؿد سمـ حمؿد سمـ اجلزري )ت  النشر في القراءات العشر، -54

 ؿد اًمضباع، دار اًمؽتب اًمعؾؿقة، سمػموت، )د.ط(، )د. ت(.قمكم حم

قمبد اعمؾؽ سمـ قمبد اهلل، اعمؾؼب سمنمام احلرملم )ت  نهاية المطلب في دراية المذىب، -55

 م.2227 -ه1428، 1، حتؼقؼ: قمبد اًمعظقؿ حمؿقد اًمّديب، دار اعمـفاج، طه(478

، دار ه(1422ـ )ت حمؿد ؾمامل حمقس الهادي شرح طيبة النشر في القراءات العشر، -56

 م.1997 -ه1417، 1اجلقؾ، سمػموت، ط

)ت بد اًمػتاح سمـ اًمسقد قمجؿل اعمرصػلقم ىداية القاري إلى تجويد كالم الباري، -57

 ، )د. ت(.2، مؽتبة ـمقبة، اعمديـة اعمـقرة، طه(1429

، مؽتبة ه(1423قمبد اًمػتاح قمبد اًمغـل اًمؼايض )ت  الوافي في شرح الشاطبية، -58

 م.1999 -ه1422، 2ضمدة، ط اًمسقادي ًمؾتقزيع،

، مطبقع وؿـ ه(1313، حمؿد سمـ أمحد اعمتقزم )ت الوجوه المسفرة في القراءات الثالث -59

يمتاب )إحتاف اًمؼمرة ذم اعمتقن اًمعنمة( ًمؾشقخ قمكم حمؿد اًمضباع، مؽتبة مصطػك اًمبايب 

 م.1935 -ه1354احلؾبل وأوٓده، اًمؼاهرة، 
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 82 ............................................... اعمطؾب اًمثاين: وصؾ اًمسقرشملم قمغم وضمف اًمبسؿؾة

 81  ...........................................................................اعمطؾب اًمثاًمث: إرسمع اًمزهر
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 امللخص
آختقارات افعؾؿقة فشقخ اإلشالم ابـ تقؿقة ذم افـاشخ ) : بعـقانهذا افٌحث 

يدور حقل مقوقع مفؿ مـ مقوقظات ؾفق  .(وادـًقخ مـ أيات افؼرآكقة

ظؾقم افؼرآن افؽريؿ، أٓ وهق افـًخ ذم افؼرآن افؽريؿ، ؽر أكف مؼقد باختقارات 

، فقؽقن فٌـة صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة أحد افعؾامء إؾذاذ، وهق اإلمام احلجة 

ٓشتخراج أؿقال ادحؼؼغ أخريـ مـ افعؾامء  ذم هذا  -إن صاء اهلل تعاػ-صاحلة

 افٌاب ادفؿ مـ أبقاب ظؾقم افؼرآن افؽريؿ.

ظؾؿ افـاشخ وادـًقخ -ؿدمت هلذا افٌحث بؿؼدمة ذـرت ؾقفا أمهقة هذا افعؾؿ

  افٌحث. وادـفج ادتٌع ذم -مـ افؼرآن افؽريؿ

ذم هذا افٌاب مـ أبقاب افعؾؿ،  مجعت اختقارات صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة 

 أما ما حؽاه ظـ افعؾامء مـ ؽر تعؼب، وبقان فرأيف، ؾؾؿ يؽـ مـ ذط افٌحث.

 ؿؿت بدراشتفا: إحدى ظؼة آية.ـان ظدد أيات افتل 

 ؿقال أهؾ افعؾؿ.دراشة اختقار ابـ تقؿقة ومؼاركتف بل -بحؿد اهلل وتقؾقؼف -متت 

ـان مـ ظـايتل ذم افٌحث بقان افراجح وادرجقح ذم أية افؽريؿة مـ جفة 

 افـًخ وظدمف.
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 املقدمة
كحؿده وكًتعقـف وكًتغػره وكعقذ باهلل تعاػ مـ ذور أكػًـا  ،إن احلؿد هلل

ؾؾ ؾال هادي فف، وأصفد أٓ إفف وشقئات أظامفـا، مـ هيده اهلل ؾال مضؾ فف، ومـ يض

ظٌده ورشقفف، صذ اهلل وشؾؿ وبارك  اً إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف، وأصفد أن حمؿد

 ظؾقف وظذ آفف وأصحابف وأزواجف وأتٌاظف إػ يقم افديـ. 

 : أما بعد

ؾنن مـ أجؾ افعؾقم ادتعؾؼة بؽتاب اهلل، وأمهفا ما يتعؾؼ بافـاشخ وادـًقخ مـ 

مـ محؾة افؽتاب كقة، ؾفل مٌاحث ؽاية ذم إمهقة، مـ مل يعؾؿفا أيات افؼرآ

وحيؼؼفا، ؾؼد أشاء إػ كػًف، وكادى ظؾقفا باجلفؾ ادٌغ، وما وضافٌل افتلويؾ، بؾ 

زال أهؾ افعؾؿ يذمقن ـؾَّ مـ جفؾ هذا افٌاب وخؾط ؾقف، ؾفا هق أمر ادممـغ 

: أتعرف افـاشخ  ـاس، ؾؼال ففرأى ؿاصًا ذم ادًجد يذـر اف ظع بـ أيب ضافب 

مـ ادـًقخ؟ ؿال: ٓ، ؾؼال فف: هؾؽت وأهؾؽت
(1)

 . 

وروي مثؾ ذفؽ ظـ ظٌد اهلل بـ ظٌاس
(2)

. 

ؾلول ما يـٌغل دـ أراد أن يعؾؿ صقئا مـ ظؾؿ »ؿال افشقخ هٌة اهلل بـ شالمة: 

أئؿة هذا افؽتاب أٓ يدأب كػًف إٓ ذم ظؾؿ افـاشخ وادـًقخ: إتٌاظا دا جاء ظـ 

: ٕن ـؾ مـ تؽؾؿ ذم رء مـ ظؾؿ هذا افؽتاب، ومل يعؾؿ افـاشخ  افًؾػ 

«مـ ادـًقخ ـان كاؿصاً 
(3)

 . 

وٕمهقتف ورضورة افتحؼقؼ ؾقف تتابعت ـؾامت افعؾامء بافقصقة بف، وآظتـاء بف 

وظدم إؽػافف وإمهافف، وـثرت ؾقف ادصـػات، وتقافت ؾقف ادمفػات، ؽر أن ظددًا 

                                       
وابـ  ،(49)ص وأبق جعػر افـحاس ذم افـاشخ وادـًقخ ،(4)ص ( أخرجف أبق ظٌقد ذم افـاشخ وادـًقخ1)

    (. 1/151) اجلقزي ذم كقاشخ افؼرآن

   (.  51)ص أخرجف أبق جعػر افـحاس ذم افـاشخ وادـًقخ( 2)

  (.18افـاشخ وادـًقخ )ص ( 3)



 (ه4131 جمادى اآلخرة)  عشر       العدد الخامس    للدراسات القرآنية   مجلة معهد اإلمام الشاطبي

431 

ـػات تؽاد ختؾق مـ افتحؼقؼ ذم افؼقل بافـًخ وظدمف، ؾتجد افـؼؾ ادجرد، مـ ادص

وافتتابع ظذ ذـر افؼقل مـ ؽر كظر ذم افؼقل وؿقتف أو وعػف، إذ مـ ادعؾقم أن 

يغـل، إٓ إذا ؿقبؾ بافتؿحقص وافتدؿقؼ، ٓ وافعزو ادجرد  افـؼؾ وحده ٓ يؽػل،

ب، وهلذا مل يـفجف إٓ افؼالئؾ مـ وهذا مًؾؽ فقس بافًفؾ، وشٌقؾ فقس بافؼري

 افعؾامء وإؾذاذ مـ افؽزاء.

راشخة ذم هذا  اً ومـ ادعؾقم أيضًا: أن ٕيب افعٌاس ابـ تقؿقة صقخ اإلشالم ؿدم

افٌاب: دا أوتقف رمحف اهلل مـ ذـاء مػرط، وؾفؿ ثاؿب، وذهـ يؼظ، وظؼؾ متؼد، 

ذم هذا افعؾؿ، إذ مل أره  هلل ظذ ظٌده، ؾآثرت مجع ـالمف وذفؽ حمض ؾضؾ ا

ؾاشتعـت اهلل ذم مجع متػرق ـالمف، وما اختاره وظؾؼ ظؾقف  -رؽؿ أمهقتف-جمؿقظاً 

مـ إؿقال ذم كاشخ أيات ومـًقخفا، ؾؽان هذا افٌحث، وؿد هت ؾقف ظذ 

 ادـفج أيت:

 أذـر أية افتل ؾقفا اختقار فشقخ اإلشالم مـ جفة افـًخ. -

الم صقخ - ـ تقؿقة، وأكؼؾف برمتف مع ظزوه إػ مقاضـف. يتؾق ذفؽ ذـرـ   اإلشالم اب

ؼقل بافـًخ، افؾلبتدئ بذـر  -مـ جفة افـًخ-ؿؿت بعد ذفؽ بدراشة أية -

 ومـ ؿال بف، ثؿ يتؾقه ذـر حجة افؼقل، ومـاؿشتفا.

خ، وما حجتف ذم ذفؽ. - ـ ذهب إػ ظدم افؼقل بافًـ ؿ افدراشة م  أذـر ذم ًؿ

فغ ذم أية افؽريؿة، مع آظتـاء بًٌب أظتـل بذـر افراجح مـ افؼق -

 افسجقح وبقان وجفف.

 رتٌت أيات ظذ حًب ترتقٌفا ذم افؼرآن افؽريؿ. -

 ظزوت إحاديث افـٌقية إػ مصادرها إصؾقة. -

 اهنا.   خرجت أثار وظزوهتا إػ مظ -

 وهذا أوان افؼوع ذم ادؼصقد. 
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 اآلية األولى:
ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې   ﴿ ٹ ٹ

 [.181:  افٌؼرة]  ﴾ائ ائ ەئ ەئ ى ى

 :  ؿال صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة

افًؾػ  وافقصقة فؾقافديـ وإؿربغ مـًقخة بآية ادقاريث ـام اتػؼ ظذ ذفؽ»

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۇۆ   ڭ ۇ﴿ ؿال تعاػ:

ۅ ۉ ۉ   ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

ًاء: ]  ﴾وئ وئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  .[14 – 13اـف

حدوده، وهلذا ذـر ذفؽ ظؼب ذـر افػرائض، ؾؿـ أظطك وافػرائض ادؼدرة مـ 

 وزاد ،حؼف صاحب افػرائض أـثر مـ ؾروف، ؾؼد تعدى حدود اهلل بلن كؼص هذا

«الناسخ وهو ذلك حتريم عىل القرآن فدل حقه، عىل هذا
 (1)

. 

 :والترجيح الدراسة
، ذفؽ: ٕن اخلالف بغ افًؾػ ذم هـالم افشقخ هذا ٓ يؿؽـ محؾف ظذ طاهر

هؾ أية مـًقخة أو ؽر مـًقخة ٓ جيفؾف مـ هق أؿؾ مـ صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة 

بؿراحؾ، ؾؽقػ بافشقخ، ؾآتػاق افذي كؼؾف افشقخ هق آتػاق ظذ أن افقصقة 

 فؾقارث مـًقخة بآيات ادقاريث، وأما ؽر افقارث مـ افقافديـ وإؿربغ،

أراد افؽالم ظذ مًلفة أصقفقة، إكام   ؾؽالم افشقخ ؿطعا ٓ حيتؿؾف، وافشقخ

ظؾقف افشقخ، ومل يرد حتؼقؼ  ؾردَّ  ،وأية جاءت ظروا ودفقاًل اشتدل بف ادخافػ

 افؼقل ذم أية، إكام أراد بقان ما تعؾؼ بف ادًتدل.

وظذ ـٍؾ، ؾافذي كًتطقع ؿقفف واجلزم بف أن افشقخ يرى كًخ أية افؽريؿة ؾقام 

 ؿقل أـثر مـ ذفؽ مـ خالل هذا افـص.يتعؾؼ بافقرثة، وٓ كًتطقع 

                                       
   (.17/198) جمؿقع افػتاوى( 1)
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واظؾؿ أن ادػنيـ اختؾػقا: هؾ أية ظامة، ثؿ كًخت، أم هل مـ ؿٌقؾ افعام 

ادراد بف اخلصقص؟ ظذ أؿقال
(1)

 : 

: هل ظامة ذم افقارث وؽره مـ افقافد وافؼريب، وظؿؾ هبا برهة ثؿ  ؾؼال ؿقم

 أية ذم ادذـقريـ، أم كًخت بآيات ادقاريث، وهمٓء اختؾػقا، هؾ كًخ حؽؿ

 ما ؽرهؿ ممـ ٓ يرث مـ افقافديـكًخ كًخا جزئقًا، ؾال وصقة فقارث، وأ

وإؿربغ ؾاحلؽؿ ثابت ذم حؼف. وؿقؾ: بؾ أية حمؽؿة ؽر مـًقخة، وهل وإن 

 ـان طاهرها افعؿقم، إٓ أن ادراد هبا ؾئة خمصقصة، وهل ؽر افقارث.

 : ا ظذ شٌقؾ افتػصقؾؾفذه ظذ شٌقؾ اإلمجال، وإفقؽف

افؼقل إول: أية ظامة ذم افقارث وؽره مـ افقافديـ وإؿارب، ثؿ كًخت، 

 ؾال وصقة ٓ فقارث وٓ ؽره، ؽر أهنا تًتحب فغر افقارث.

وهبذا ؿال ابـ ظؿر وابـ ظٌاس وابـ زيد
(2)

« وكحق هذا ؿقل مافؽ»،
(3)

. 

إفقد وابـ ظاصقرواختاره أبق ظٌقد ومؽل وافقاحدي وابـ ـثر و
(4)

 . 

وظزاه افرازي وإفقد إػ أـثر ادػنيـ وادعتزيـ مـ افػؼفاء
(5)

. 

ؾنػ هذا افؼقل صارت افًـة افؼائؿة ظـ » ؿال أبق ظٌقد دا ذـر افؼقل بافـًخ : 

وحديثف أن  وإفقف اكتفك ؿقل افعؾامء وإمجاظفؿ ذم ؿديؿ افدهر، ، × رشقل اهلل

                                       
ٌقان : اكظرها ذم( 1) ًقخ (،3/126) جامع اف ـاشخ واـد ٌغقي  ، (1/235)  ادحرر افقجقز (،1/88) فـؾحاس اف ر اف تًػ

ـة فؾٌغقي  ، (1/192) ر افرازي  (،1/375) افؽشاف  (،5/277) ذح اًف زاد  ، (151)ص كقاشخ افؼرآن  (،5/66)  تًػ

ر حؽام افؼرآن  (،4/441) ادػفؿ فؾؼرضٌل   (،1/182) اًد ًقخ فؾؿؼري )ص  ، (3/99)  اجلامعٕ  ـاشخ واـد  ، (41اف

ل ر افثعاٌف قير (،2/45)  روح ادعاين  (،1/371) تًػ ر ، (2/151) افتحرير وافـت       (.3/412)  افؼاشؿل تًػ

   . (3/131) جامع افٌقان : اكظر هذه أثار ذم( 2)

ـ ظطقة ذم  (3) حؽام افؼرآن وافؼرضٌل ذم  (1/235) ادحرر افقجقز ؿافف اب ـار ) واكظر:  (،3/111)   اجلامعٕ  شتذ  ،  (7/263ٓا

ٌاؿل( -2/765)  وؿد كصَّ مافؽ ذم ادقضل ًقخة. ظذ أن ا حتؼقؼ ؾماد ظٌد اف       ٔية ـم

 (،2/45) روح ادعاين (،1/494) تػًر ابـ ـثر (،1/269) افقشقط (،1/575) دؽل اهلداية اكظر:( 4)

 (.2/151) افتحرير وافتـقير

 (.  2/45) روح ادعاين (،5/67تػًر افرازي ) اكظر:( 5)
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«ة ٓ دمقز، وـذفؽ أمجعقا ظذ أهنا جائزة فألؿربغافقصقة فؾقارث مـًقخ
(1)

. 

واظسض ظذ هذا افؼقل بلن مـ ذط افـًخ تعارض افـصغ، وظدم إمؽاكقة 

وٓ تعارض بغ آية افقصقة وآيات  ع بقـفام، وفقس إمر ـذفؽ هفـا،اجلؿ

 ادقاريث، ؿال افٌقضاوي دا ذـر هذا افؼقل: 

ٓ تعاروف بؾ تمـده مـ حقث إهنا تدل ظذ تؼديؿ ؾقف كظر: ٕن آية ادقاريث و»

«افقصقة مطؾؼاً 
(2)

. 

ية أن افقصقة مؼدمة ظذ ادراث، ؾقٌدأ هبا أوًٓ، وأيضًا: حتؿؾ آ  ومراده

وأما آيات ادقاريث، ؾفل فؾؼريب  افقارث، افقصقة ظذ افقصقة فؾؼريب ؽر

 حلافة هذه ؾقف بعد.افقارث، ؾؿقوقع أيتغ فقًا واحدًا، ؾافؼقل بافـًخ وا

وبؼل  : أن أية ظامة، وكًخ مـفا افقرثة مـ افقافديـ وإؿارب، افؼقل افثاين

 مـ ٓ يرث مـفؿ ظذ افقجقب.

وإفقف ذهب ابـ ظٌاس وؿتادة وضاووس ذم رواية، واختاره ابـ حزم
(3)

ؿال  

«وهق مذهب افشاؾعل وأـثر ادافؽقغ ومجاظة مـ أهؾ افعؾؿ»افؼرضٌل: 
 (4)

. 

ظزاه افٌغقي فألـثريـو
(5)

. 

وظارض ابـ ـثر ذم تًؿقة هذا كًخًا ظذ اصطالح ادتلخريـ: ٕن آية ادراث 

 إكام رؾعت حؽؿ بعض أؾراد ما دل ظؾقف ظؿقم آية افقصقة، وهذا ختصقص ٓ كًخ.

ٓ بافتخصقصوجياب ظـ هذا بلن ختصقص افعام بعد  خ   افعؿؾ بف يؾحؼف بافًـ
(6)

 . 

                                       
 . 232ص افـاشخ وادـًقخ( 1)

(،افـاشخ 1/63فؾطحاوي ) أحؽام افؼرآن شفاب(، واكظر:ومعف حاصقة اف-2/274تػًر افٌقضاوي )( 2)

  (.1/88) فؾـحاس وادـًقخ

 (.25)ص ٕيب ظٌد اهلل ابـ حزم افـاشخ وادـًقخ (،9/314) :ادحذ اكظر( 3)

        . (3/111) اجلامع ٕحؽام افؼرآن( 4)

  (.  1/192) تػًر افٌغقي( 5)

   (. 2/151) افتحرير وافتـقير اكظر:( 6)
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 ن أية فػظفا ظام، وادراد هبا اخلصقص، وادراد هبا ؽرافؼقل افثافث: أ

 افقارث، ؾفل حمؽؿة ؽر مـًقخة.

وإػ هذا ذهب ضائػة مـ افًؾػ، مـفؿ احلًـ وجابر بـ زيد وضاووس
(1)

 ،

واختاره ابـ جرير
(2)

. 

وهذا افؼقل وشابؼف ذم افـتقجة شقاء، وبـحقمها ؿال افشقخ افًعدي
(3)

. 

افـصغ أوػ مـ إمهال أحدمها، وٕن تلخر آيات ام أن إظامل ـال فووجف

ادقاريث متـازع ؾقفا
(4)

 ، ؾؾقًت حمؾ إمجاع، وفقس هـاك دفقؾ يؼطع ٕحد افؼقفغ

 ;إن افًقاق يـاذم افـًخ»:  ؿد ظٌدهبؾ ؿال حم ،-أظـل افتلخر أو ظدمف - افؼقفغ

ؿريب  ؾنن اهلل تعاػ إذا ذع فؾـاس حؽاًم، وظؾؿ أكف ممؿت، وأكف شقـًخف بعد زمـ

، ومـ صقة هـا مـ ـقكف حؼا ظذ ادتؼغؾنكف ٓ يمـده ويقثؼف بؿثؾ ما أـد بف أمر افق

«وظقد مـ بدفف
 (5)

. 

 ومع آختالف ذم افـًخ، ؾال جيقز افؼقل بف وٓ افصرورة إفقف، ؿال افـحاس:

تـازع افعؾامء معـك هذه أية وهك متؾقة، ؾافقاجب أن ٓ يؼال: إهنا مـًقخة: ٕن »

                                       
 .(3/111)  اجلامع ٕحؽام افؼرآن( 1)

  (.3/123) جامع افٌقان( 2)

(، ؾؼد ذهب افشقخ إػ أنَّ إحًـ أن يؼال: إن افقصقة فؾقافديـ 85)ص تقًر افؽريؿ افرمحـ اكظر:( 3)

وإؿربغ جمؿؾة، ردها اهلل تعاػ إػ افعرف اجلاري، ثؿ إن اهلل تعاػ ؿدر فؾقافديـ افقارثغ وؽرمها مـ 

إؿارب افقارثغ هذا ادعروف ذم آيات ادقاريث، وبؼل احلؽؿ ؾقؿـ مل يرثقا مـ افقافديـ ادؿـقظغ مـ 

:ؾٌفذا اجلؿع، حيصؾ آتػاق، واجلؿع بغ  اإلرث وؽرمها ممـ حجب بشخص أو وصػ، ثؿ ؿال

 قح. وصدقأمؽـ اجلؿع ـان أحًـ مـ ادظاء افـًخ، افذي مل يدل ظؾقف دفقؾ صح مهماأيات، ٕكف 

فؽـ ادظاء اإلمجال ؽر صحقح: ٕن هذه افقصقة مٌقـة، وافعؿؾ هبا ممؽـ، وفعؾ مراد افشقخ ، 

    باإلمجال هفـا، اإلضالق، أي أن اهلل أضؾؼ افقصقة، ومل يؼقدها بقء.

  (.2/119) تػًر ادـار اكظر:( 4)

  (.2/119) تػًر ادـار اكظر:( 5)
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 ؾقجب أن يؽقن ؽؿفا فقس بـاف حؽؿ ما ؾروف اهلل ظز و جؾ مـ افػرائض،ح

ٹ ٹ ﴿ أية ـؼقفف: [181افٌؼرة:] ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴿

« [183افٌؼرة:]  ﴾ٹ
 (1)

 أكف باق ؽر مـًقخ. :أي 

 وـقكف ؿقًٓ  دا شؾػ مـ ذـر أدفتف، -إن صاء اهلل تعاػ-وهذا افؼقل هق افراجح

 دمتؿع بف إؿقال.

 انية:اآلية الث
ڄ ڄڄ ڄ ڃ   ڃ  ڃ ڃ  چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ  ﴿ٹ ٹ 

ڍ    ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ   ڑ ڑک ک ک ک گگ گ 

 .[184 : افٌؼرة] ﴾ گ          ڳ

 : ؿال صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة

ؾنن افـًخ إكام يؽقن إذا ـان احلؽؿ افـاشخ مـاؿضًا فؾحؽؿ ادـًقخ، ـؿـاؿضة »

ة فألمر باشتؼٌال بقت ادؼدس بافشام، إمر باشتؼٌال ادًجد احلرام ذم افصال

ومـاؿضة إمر بصقام رمضان فؾؿؼقؿ فؾتخقر بغ افصقام وبغ إضعام ـؾ يقم 

 «مًؽقـاً 
(2)

. 

  : والترجيح الدراسة
أكَّف يرى أن آية افتخقر بغ افصقام  طاهر هذا افـص مـ ـالم صقخ اإلشالم

 هق يؼقل: م، وهاواإلضعام مـًقخة بأية افتل ؾقفا إمر بافصقا

 وهق ذم ـتب احلديث افصحاح وؽرها وـتب -وؿد ثٌت باتػاق أهؾ افعؾؿ »

أن اهلل دا أوجب رمضان ـان ادؼقؿ خمرا بغ افصقم، وبغ أن  -افتػًر وافػؼف 

إػ إضعام  يطعؿ ـؾ يقم مًؽقـًا، ؾؽان افقاجب هق إضعام ادًؽغ وكدب شٌحاكف

                                       
   (.1/91) افـاشخ وادـًقخ فؾـحاس( 1)

    (.1/218)  اجلقاب افصحقح( 2)
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ڍ    ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ   ڇ ﴿ أـثر مـ ذفؽ ؾؼال تعاػ:

ؾؾام ـاكقا خمريـ ـاكقا ظذ ثالث  ﴾ک ک ک گ﴿ ثؿ ؿال : ﴾ڑ ڑ

درجات: أظالها افصقم، ويؾقف أن يطعؿ ذم ـؾ يقم أـثر مـ مًؽغ، وأدكاها أن 

يؼتك ظذ إضعام مًؽغ، ثؿ إن اهلل حتؿ افصقم بعد ذفؽ، وأشؼط افتخقر ذم 

افثالثة 
(1)

». 

فشقخ يرى أن أية مـًقخة، ؾفل تػقد افتخقر بغ ثالثة ؾفذا طاهر ذم أنَّ ا 

 أصقاء، ومعؾقم أكف ٓ ختقر أن بغ افصقم وؽره، إذًا: ؾاحلؽؿ مـًقخ.

غ، ؟ ظذ ؿقفغ اـث قخة أمٓ  ٔية هؾ هل مًـ  مها: وؿد اختؾػ أهؾ افعؾؿ ذم هذه ا

ر: افؼقل بافـًخ ـام هق مذهب ابـ تقؿقة، وهق مذهب اجلؿفق إول
(2)

. 

وممـ ؿال بف مـ افصحابة وافتابعغ: معاذ بـ جٌؾ وابـ مًعقد، وابـ ظؿر، 

واحلًـ، وظؽرمة، وؿتادة، وافضحاك، وافـخعل، وافزهري 
(3)

. 

 واختاره هٌة اهلل ادؼري وأبق ظٌقد وابـ جرير افطزي وافزجاج وافٌقضاوي

وابـ ـثر وابـ ظاصقر
(4)

. 

 :وأيد أرباب هذا افؼقل ؿقهلؿ بام يع

مـ  × أكف ؿال: ــا ذم رمضان ظذ ظفد رشقل اهلل  ظـ شؾؿة بـ إـقع

 ۀ ﴿ صاء صام، ومـ صاء أؾطر، ؾاؾتدى بطعام مًؽغ حتك أكزفت هذه أية:

                                       
    (.291/  8(، واكظر :جمؿقع افػتاوى)251/  31) جمؿقع افػتاوى( 1)

 /1) بدائع افتػًر (،1/152) تػًر اخلازن (،5/85) تػًر افرازي (،1/196افٌغقي ) تػًر اكظر:( 2)

   ( .  323/ 3) ؿلتػًر افؼاش (،1/181) (، ؾتح افؼدير8/181) ؾتح افٌاري ، (167

 (.   1/498) تػًر ابـ ـثر (،1/174) كقاشخ افؼرآن (،3/362آشتذـار) اكظر:( 3)

 ، (3/178) جامع افٌقان (،42،47)ص ٕيب ظٌقد افـاشخ وادـًقخ (،37افـاشخ وادـًقخ فؼتادة )ص( 4)

وادـًقخ )ص (،مصػك افـاشخ 1/253فؾزجاج) معاين افؼرآن (،44افـاشخ وادـًقخ فؾؿؼري )ص

تػًر  مع حاصقة افشفاب(، 2/276) تػًر افٌقضاوي (،62(، افـاشخ وادـًقخ فؾؽرمل)ص 18

   (.2/166) افتحرير وافتـقير ، (1/511ابـ ـثر)
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  [185: افٌؼرة] ﴾ہ ہ ہ ہ
(1)

. 

ؿدم ادديـة ؾصاَم يقم ظاصقراء  × إن رشقل اهلل» وظـ معاذ بـ جٌؾ ؿال:

ؾلكزل اهلل تعاػ  إّن اهلل جؾ وظز ؾرض صفر َرمضان، وثالثة أيام مـ ـؾ صفر، ثؿ

 ڇ ڍ  ﴿ حتك بؾغ: [183]افٌؼرة: ﴾ٹ ٹ ٿ ٿ  ٹ﴿ : ذـره

ؾؽان مـ صاء صاَم، ومـ صاء أؾطر وأضعَؿ  [184]افٌؼرة: ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ

ام مًؽقـًا، ثؿ إن اهلل ظز وجؾ أوجب افصقام ظذ افصحقح ادؼقؿ، وثٌت اإلضع

  ﴾ہ ہ   ہ  ہ  ۀ﴿ :اهلل ظز وجؾ ؾلكزل م،فؾؽٌر افذي ٓ يًتطقع افصق

إػ آخر أية [185ؼرة:افٌ]
(2)
.  

ؾفذان كصان رصحيان مـ صحابقغ ظايشا زمـ كزول أيتغ افؽريؿتغ، وظؾام 

ذم هذه أية » ؾروقة افصقام، وـقػ ـان، ؾؾؼقهلام حؽؿ افرؾع، ؿال افـحاس:

وافـظر وافتقؿقػ مـ  ،أؿقال أصحفا أهنا مـًقخة شقاق أية يدل ظذ ذفؽ

(3) «× رجؾغ مـ أصحاب افـٌل
. 

ۀ ﴿ ؿال مؽل: إصفر ادعقل ظؾقف ذم هذه أية أهنا مـًقخة بؼقفف تعاػ:

[185]افٌؼرة:  ﴾ہ ہ ہ ہ
 (4). 

 أي: يًتطقعقكف، ﴾ڇ ڍ ڍ﴿ وظذ هذا افؼقل: ؾؿعـك ؿقفف تعاػ:

 ضقؿف أن يػعؾف، ادطقؼ هق افذي أضاق افػعؾ، أي: ـان ذم»ؿال ابـ ظاصقر: 

وافطاؿة أؿرب درجات افؼدرة إػ مرتٌة افعجز، وفذفؽ يؼقفقن ؾقام ؾقق افطاؿة: 

«هذا ما ٓ يطاق
 (5)

. 

                                       
 (.  1145) أخرجف مًؾؿ( 1)

( وافطزاين ذم 1/418) (، وافطحاوي ؾقؼح مشؽؾ أثار517( وأبق داود)5/247) أخرجف أمحد( 2)

 (. 1363) ( وافشار21/133) افؽٌر

 . (1/94فؾـحاس ) افـاشخ وادـًقخ( 3)

 (.  149)ص اإليضاح( 4)

 (.2/166) افتحرير وافتـقير( 5)
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افؼقل افثاين: أن أية حمؽؿة ؽر مـًقخة، ومعـك افطاؿة: آشتطاظة بؿشؼة، 

 أي: يصقمقكف مع ادشؼة. ؿال افراؽب إصػفاين:

فإلكًان أن يػعؾف بؿشؼة، وذفؽ تشٌقف بافطقق  وافطاؿة: اشؿ دؼدار ما يؿؽـ»

«ادحقط بافقء
 (1)

. 

ويدخؾ ذم هذا افشقخ افؽٌر وادرأة افعجقز واحلٌذ وادروع وادريض مروا 

ٓ يرجك برؤه، يطقؼقن افصقام فؽـ بؽؾػة ومشؼة، ؾفمٓء ٓ صقام ظؾقفؿ، وهذا 

 حؽؿ باق ؽر مـًقخ.

شعقد بـ جٌر وهذا افؼقل مذهب ابـ ظٌاس وتؾؿقذه
(2)

، واختاره مـ 

ادتلخريـ حمؿد ظٌده وأبق زهرة
(3)

 . 

 ويتليد هذا افؼقل:

ؿقَكفُ ﴿ : راءة ابـ ظٌاسـؼب اء وختػقػفا وؾتح افقاو ـبضؿ افقاء وؾتح افط ﴾ُيَطقَّ

 وتشديدها
(4)

. 

أكف إذا أمؽـ افؼقل  بنحؽام أية مل يك إػ افؼقل بافـًخ
(5)

. 

افؼراءة فقًت شٌعقة، ؾال يؾتػت إفقفا فشذوذها وؿد كقؿش هذا افؼقل بلن
(6)

. 

يؿـع  ﴾ڈ ڈ ژ ژ   ڑ ڑ﴿ أن ؿقفف شٌحاكف ظؼب هذه اجلؿؾة: وأيضًا: 

مـ هذا افؼقل: ٕكف فق ـان معذورًا  دا ؿقؾ ذم حؼف: ؾؿـ تطقع ؾفق خر فف، بؾ 

يؼال: افػطر ذم حؼ هذا ادعذور أؾضؾ
(7)

  . 

                                       
    (.2/59) روح ادعاين (، واكظر:2/46) مػردات أفػاظ افؼرآن( 1)

   (.   3/362) آشتذـار اكظر:( 2)

   (. 1/554) زهرة افتػاشر (،2/157) اكظر: تػًر ادـار( 3)

 ، (3/364) آشتذـار (، وهبا ؿرأ ابـ مًعقد وؽره مـ افًؾػ أيضًا، اكظر:4515) أخرجفا افٌخاري( 4)

  (.8/181ؾتح افٌاري )

 (.   2/157) تػًر ادـار اكظر:( 5)

 (.  177)ص كقاشخ افؼرآن ؿافف ابـ اجلقزي ذم( 6)

 (.      181/ 8) (، ؾتح افٌاري177)ص فؼرآنكقاشخ ا (،1/595اهلداية دؽل) اكظر:( 7)
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ذهٌقا إػ إحؽام أية إػ أن ذم أية حمذوؾًا، واختار آخرون مـ أهؾ افعؾؿ ممـ 

 وظذ افذيـ ٓ يطقؼقكف، أي افصقام ؾدية.  ؾقؽقن ادعـك: "ٓ"وهق 

 وهذا معـك حمؽؿ ؽر مـًقخ.

وممـ اختاره اجلالل افًققضل
(1)

. 

 فؽـ إصؾ ظدم افتؼدير.

وؿد مجع افؼرضٌل
(2)

بلن ادراد بافـًخ  -افـًخ وظدمف-بغ هذيـ افؼقفغ

افتخصقص، بـاء ظذ ما ظرف ظـد مـ ادتؼدمغ مـ اضالؿفؿ افـًخ وإرادة 

ٔية جقزت افػطر فؾؿطقؼ، ؾقؾحؼ ؾقف ؽر ادطقؼ مـ باب أوػ، ثؿ أخرج ادطقؼ  افتخصقص، ؾا

ـ هذا افعؿقم بؼقفف تعاػ: ٌؼرة:] ﴾ہ ہ ہ ہ ۀ﴿م  . [185اف

ؿع إدفة، ؾافؼقل ذفؽ: ٕن هذا افؼقل بف دمت وهذا افؼقل هق أرجح إؿقال،

بجقاز افػطر فؾؿًتطقع أثٌتف صحابقان جؾقالن، ؾال يؿؽـ افؼقل بعدم صحتف، 

وإذا ثٌت أهنا فؾؿًتطقع، ؾغر ادًتطقع مـ باب أوػ، وهذا ما كص ظؾقف ابـ 

ظٌاس، وؿقفف أوػ مـ ؿقل ؽره ممـ كػك دٓفة أية ظذ هذا احلؽؿ. ؾفل إذًا تدل 

ن افدفقؾ ؿد دل ظذ إخراج ادًتطقع مـ هذا احلؽؿ، وبؼل ظذ ـال احلؽؿغ، ثؿ إ

 ؽر ادًتطقع، وهذا ما شؿل كًخًا ظذ ظرف ادتؼدمغ.

ويؿؽـ إن ـاكت افؼراءة بتشديد افقاو ثابتة أن يؽقن » يؼقل احلاؾظ ابـ حجر:

«افقجفان ثابتغ بحًب مدفقل افؼرائـ، واهلل أظؾؿ
 (3)

. 

 اآلية الثالثة:
 ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ     پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ ٹ ٹ

 .[191افٌؼرة:] ﴾ ڤ ڤ        ڤ ٹڤ ٹ ٹ ٿٹ   ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ
                                       

(، 2/59) روح ادعاين (،8/181) ؾتح افٌاري (، واكظر هذا افؼقل ذم:28)ص اكظر: تػًر اجلالفغ( 1)

 (. 2/157) تػًر ادـار

   (. 3/147) اجلامع ٕحؽام افؼرآن اكظر:( 2)

   (. 8/181) ؾتح افٌاري( 3)
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 : ؿال صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة

 [36]افتقبة: ﴾ۉ ۉ ۅ﴿وبٌعض ما ذـركاه صار ؿقفف:»

كاشخ
(1)

 ﴾ے ے ھ ھ ﴿وؿقفف:  ﴾ڃ ڃ ڃ ڄ﴿:  ؿقفف 

« ﴾  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ﴿ كاشخا فؼقفف : [5افتقبة:]
 (2)

. 

 : الدراسة والترجيح
ذم افـًخ: ؾاجلزم  مـ افصعب إدراج هذه أية وؿـ اختقارات ابـ تقؿقة 

مـ خالل هذا افـص ؾقف ما ؾقف، شقام أن ذح ابـ تقؿقة فؾعؿدة مـ أوائؾ ما ـتب، 

وؾقف أصقاء ـثرة ترك افؼقل هبا، وظدل ظـ اختقارها، فؽـ ٓبد مـ دراشتفا فـتٌغ 

  ؿقة.شطره ابـ تقافذي مدى ؿقة هذا افؼقل 

«هذه أية مـ أصعب ما ذم افـاشخ وادـًقخ» ؿال افـحاس:
 (3)

. 

 ظذ ؿقفغ اثـغ، مها: -مـ جفة كًخفا –افعؾامء ذم أية افؽريؿة اختؾػ  وؿد

 [5افتقبة:] ﴾ے ے ھ ھ ﴿:افؼقل إول: أهنا مـًقخة بؼقفف 

 وهذا يعـل ؿتاهلؿ ذم احلؾ واحلرم.

وهذا مذهب ؿتادة
(4)

أكسوافربقع بـ  
(5)

وابـ زيد 
(6)

ومؼاتؾ بـ حقان 
(7)

.  

اينـوافًؿعل ـاره مؽـواخت
(8)

وأبق ابـ ظطقة و ،مؽل ٕـثر افعؾامءزاه ـ، وظ

فؾجؿفقرحقان 
(9)

. 

                                       
   افصقاب كاشخًا: خز صار. ( 1)

   (. 38-3/37) حمؿد احلًـ د. حتؼقؼ: افعؿدة ذح( 2)

 (.119افـاشخ وادـًقخ فؾـحاس )ص: ( 3)

(، 3/295) (، تػًر افطزي1/73، تػًر افصـعاين ) (33)ص: اكظر: افـاشخ وادـًقخ فؼتادة( 4)

   (.111افـاشخ وادـًقخ فؾـحاس )ص: 

 (. 3/295أخرجف افطزي ذم تػًره )( 5)

 (. 3/298ذم تػًره )أخرجف افطزي ( 6)

 (،  1/211(، زاد ادًر )1/214(، تػًر افٌغقي )3/625) اكظر: افًٌقط فؾقاحدي( 7)

 (.1/193(، تػًر افًؿعاين )157)ص اكظر: اإليضاح( 8)

 (.2/74) (، افٌحر ادحقط1/263) (، ادحرر افقجقز157)ص اكظر: اإليضاح( 9)
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  : واحتج مـ ذهب إػ هذا ادذهب

، ؾفل متلخرة، ؾتؽقن كاشخة بلن آية براءة كزفت بعد شقرة افٌؼرة بًـغ -

 . فؾحؽؿ افذي أؾادتف شقرة افٌؼرة

أمر بؼتؾ ابـ خطؾ وفق وجد متعؾؼا بلشتار افؽعٌة × ن افـٌلأ -
(1)

. 

 ؾقفا. ×ؿتال افـٌل  -

 أية حمؽؿة ؽر مـًقخة. افؼقل افثاين: أنَّ 

وهذا ؿقل جماهد» ؿال ابـ اجلقزي:
(2)

«وادحؼؼغ
 (3)

. 

ابـ اجلقزي ووابـ افعريب أبق بؽر اجلصاص اختاره هق مذهب أيب حـقػة، وو

ابـ ـثر وافشقـاين وابـ ظثقؿغووافؼرضٌل وافرازي 
(4)

. 

 : وحجة هذا افؼقل

وتلخر افدفقؾ ظـ بؾ اإلحؽام هق إصؾ ذم إدفة، أن إصؾ ظدم افـًخ،  -

 .وٓ إبطافف ،دفقؾ شابؼ ٓ يعـل كًخف

إن اهلل » ؾؼال:، ×أخز أن حؾ افؼتال فف بؿؽة مـ خصائصف  ×أن افـٌل  -
والمؤمنين، وإنها لن تحل ألحد كان  حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسولها

«قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل ألحد بعدي
 (5)

.  

هق مما أباحف اهلل فف، وهق مـ ٓبـ خطؾ وؿتؾف  وظذ هذا: ؾؼتافف ذم مؽة،

خصائصف افتل ٓ يشارـف ؾقفا ؽره، وتٌؼك حرمة افؼتال ذم افٌقت، إٓ ظذ شٌقؾ 

                                       
 .  ( مـ حديث أكس 1357)( ومًؾؿ 3144( )1846) أخرجف افٌخاري( 1)

 (. 3/297أخرجف افطزي ذم تػًره )( 2)

 (.1/184) كقاشخ افؼرآن( 3)

(، كقاشخ افؼرآن 1/152(، أحؽام افؼرآن ٓبـ افعريب )1/321) اكظر: أحؽام افؼرآن فؾجصاص( 4)

( 1/525) (، تػًر ابـ ـثر3/243(، اجلامع ٕحؽام افؼرآن )5/111، تػًر افرازي ) (1/184)

 (.  2/12) (، مـ أحؽام افؼرآن افؽريؿ1/191، ؾتح افؼدير ) (4/111)

 .  ( مـ حديث أيب هريرة 1355( ومًؾؿ )2434) أخرجف افٌخاري( 5)
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 ام هق مـصقص أية افؽريؿة.افدؾع، ؾقجقز، ـ

وكحقها مـ  [5افتقبة:] ﴾ے ے ھ ھ ﴿ؿقل تعاػ:  أنَّ  -

ٓ ة ذم ـؾ مؽان، وهذه أية خاصة، وظامأيات افتل ادظك أهنا كاشخة هل 

 :  ، ؿال افشقـاين تعارض بغ خاص وظام، ـام هق مؼرر ظـد أهؾ افعؾؿ

عام ظذ اخلاص، ؾقؼتؾ وجياب ظـ هذا آشتدٓل بلن اجلؿع ممؽـ بٌـاء اف»

قبلي إنها لم تحل ألحد »: ×ادؼك حقث وجد إٓ باحلرم، ومما يميد ذفؽ ؿقفف
 وهق ذم افصحقح وؿد احتج افؼائؾقن بافـًخ بؼتؾف «وإنما أحلت لي ساعة من نهار

ٓبـ خطؾ وهق متعؾؼ بلشتار افؽعٌة، وجياب ظـف بلكف وؿع ذم تؾؽ افًاظة  ×

(1) «× افتل أحؾ اهلل فرشقفف
.  

 :الرابعة اآلية
 چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ  ڦ  ڦ ڦ ڦ﴿ ٹ ٹ

 ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک     ک ک

 ھ ھ ہھ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 .[217]افٌؼرة: ﴾ ھ

 :  ؿال صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة

 [36افتقبة:] ﴾ۉۉ ۅ ﴿ وبٌعض ما ذـركاه صار ؿقفف:»

كاشخ
(2)

«﴾ڃ ڃ ڃ ڄ﴿ ؿقفف: 
 (3)

.  

 : الدراسة والترجيح
وبـاء أكف يرى كًخ أية افؽريؿة،   طاهر هذا افـص مـ ـالم صقخ اإلشالم

                                       
 (.4/111(، تػًر ابـ ـثر )1/321) (، واكظر: أحؽام افؼرآن فؾجصاص1/191ؾتح افؼدير )( 1)

   افصقاب كاشخًا: خز صار. ( 2)

   (. 38-3/37) -حمؿد احلًـ د. : حتؼقؼ-ذح افعؿدة( 3)
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افدفقؾ اداكع مـًقخ : ٕنَّ ؾافشقخ ٓ يرى حتريؿ افؼتال ذم إصفر احلرمظؾقف: 
(1)

. 

 ظذ ؿقفغ اثـغ، مها:وؿد اختؾػ افًؾػ ذم كًخ أية افؽريؿة 

 ۉ ۅ ﴿ :كًخفا ؿقففل إول: أن أية مـًقخة، افؼق

   .[5افتقبة:]  ﴾ے ے ھ ھ ﴿ ، أو ؿقفف: [36افتقبة:] ﴾     ۉ

وإفقف ذهب ابـ ظٌاس
(2)

وؿتادة
(3)

وشعقد بـ ادًقب
(4)

، اجلؿفقر وهق مذهب ،

وافـاس افققم بافثغقر مجقعا ظذ هذا افؼقل يرون » ؿال أبق ظٌقد افؼاشؿ بـ شالم: 

حا ذم افشفقر ـؾفا حالهلا وحرامفا ، ٓ ؾرق بغ ذفؽ ظـدهؿ ، ثؿ مل أر افغزو مٌا

ؽره ظؾقفؿ ، وـذفؽ أحًب ؿقل أهؾ احلجاز ٓ افعراق ـي ـ ظؾامء افشام و «أحدا م
 (5)

.  

ؾنن ؿتال ادؼـغ ذم  ،هذه أية مـًقخة أمجع افعؾامء ظذ أنَّ »وؿال افـحاس: 

«ل: أية حمؽؿةإصفر احلرم مٌاح، ؽر ظطاء، ؾنكف ؿا
 (6)

. 

«أـثر افعؾامء أن هذه أية مـًقخة»:  وؿال مؽل
 (7)

. 

وافشـؼقطل وابـ ظطقة وابـ جزي وممـ ذهب إفقف مـ ادػنيـ افطزي
(8)

.  

بعث هية ؾؼتؾقا ظؿرو  × أن رشقل اهللوـان شٌب كزول هذه أية افؽريؿة 

 ؽ: ؾـزفت هذه أية.بـ احليمل ذم أول فقؾة مـ رجؾ ؾعرهؿ ادؼـقن بذف

                                       
 -وهق مـ أظرف افـاس بؿذهٌف -هذا ما كًتطقع ؿقفف مـ خالل هذا افـص، فؽـ ؿال تؾؿقذه ابـ مػؾح( 1)

   وتردد ـالم صقخـا. (:6/71ذم افػروع )

     (.  121أخرجف افـحاس ذم افـاشخ وادـًقخ )ص:( 2)

   (. 33اكظر: افـاشخ وادـًقخ فؼتادة )ص:( 3)

   (. 212اكظر: كقاشخ افؼرآن )ص( 4)

   (. 218افـاشخ وادـًقخ فؾؼاشؿ بـ شالم )ص: ( 5)

( فًائر ظؾامء 212(، وظزاه ابـ اجلقزي ذم كقاشخ افؼرآن )ص121افـاشخ وادـًقخ فؾـحاس )ص:( 6)

   (.  3/37(، ـشاف افؼـاع فؾٌفقيت )1/511(، تػًر افٌقضاوي )1/424) واكظر: افؽشاف ، إمصار

   (. 161)ص اإليضاح فـاشخ افؼرآن ومـًقخف( 7)

(، دؾع إهيام 1/78) (، افتًفقؾ فعؾقم افتـزيؾ1/291) (، ادحرر افقجقز3/663) اكظر: جامع افٌقان( 8)

 (.43آوطراب ظـ آيات افؽتاب )ص: 
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ذم  × وٓ خالف بغ أهؾ افتلويؾ مجقعا أن هذه أية كزفت ظذ رشقل اهلل»

 «شٌب ؿتؾ ابـ احليمل وؿاتؾف
(1)

. 

 وهل تؼتيض مـع افؼتال ذم إصفر احلرم، ثؿ إن اهلل تعاػ كًخ هذا احلؽؿ بؼقفف

 [36افتقبة:] ﴾ۉ ۉ ۅ ﴿ جؾ صلكف:
(2)

 ھ ھ ﴿ وبؼقفف: 

واحلجة ذم إباحتف ظـد ظؾامء »:  ؿال أبق ظٌقد ،[5ة:افتقب] ﴾ے ے ھ

« [5افتقبة:] ﴾ ے ے ھ ھ ﴿ وتعاػ : افثغقر ؿقل اهلل تٌارك
(3)

. 

وؿقظفا ذم افشفر احلرام،  × بٌعض ؽزوات افـٌلوؿد أيد أرباب هذا افؼقل 

ار وؿع ذم ذي افَؼعدة ـؾفذا احلص» فـٕهؾ × ار افـٌلـائػ وحصـافطزوة ـؽا ـومـف

 «يببال ر
(4)

. 

 افؼقل افثاين: أن أية حمؽؿة ؽر مـًقخة، وأن افؼتال ذم إصفر احلرم حمرم،

وؿد ـان ظطاء
(5)

 يؼًؿ أن هذه أية ؽر مـًقخة. 

ف بغقفإومقؾ افشقـاين وابـ ظثقؿغ، ، واختاره افعالمة ابـ افؼقؿ
(6)

هلذا و، 

 ما يع:مـ إدفة  افؼقل

، أي  [36افتقبة:] ﴾ ۋ  ۋ ٴۇ ۈ ﴿ ل:ودا ذـر اهلل إصفر احلرم، ؿا -

                                       
   . (1/321) افقشقط فؾقاحدي (، واكظر:3/651) ؿافف افطزي ذم جامعف( 1)

ومؽل ذم   (. 3/662صقخ اإلشالم أن آية افٌؼرة مـًقخة هبذه أية وـذا ذـره افطزي ذم جامعف)ذـر ( 2)

(، بؾ اشتٌعد ابـ جزي افـًخ بأية اخلامًة مـ براءة، ؾؼال ذم 1/711اهلداية اػ بؾقغ افـفاية )

وذفؽ [ 5افتقبة:]ژ ھ ھ ے ےژ ثؿ كًخف  (:1/78افتًفقؾ فعؾقم افتـزيؾ)

 ۅ ژ ظؿقم ذم إمؽـة ٓ ذم إزمـة، ويظفر أن كاشخفژ ےے ژبعقد، ؾنن 

 بعد ذـر إصفر احلرم، ؾؽان افتؼدير: ؿاتؾقا ؾقفا، ويدل ظؾقف [36افتقبة:] ژۉ ۉ

   .[36افتقبة: ] ژ ۋ  ۋ ٴۇ ۈژ

   (. 218افـاشخ وادـًقخ فؾؼاشؿ بـ شالم )ص: ( 3)

اكظر: دؾع إهيام آوطراب ظـ آيات افؽتاب )ص: (، و3/341ؿافف افعالمة ابـ افؼقؿ ذم زاد ادعاد )( 4)

   (. 1/285، مرويات ؽزوة حـغ وحصار افطائػ ) (43

   (.217)ص أخرجف أبق ظٌقد ذم افـاشخ وادـًقخ( 5)

      (.  1/18) (، تػًر شقرة ادائدة2/359(، ؾتح افؼدير )3/341اكظر: زاد ادعاد )( 6)
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 بافؼتال ؾقفـ.

وهذه  [ ،2 : ادائدة]  ﴾ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ﴿ ٹ ٹ  -

 افًقرة مـ آخر ما كزل وفقس ؾقفا مـًقخ.

هذه أية افتل كحـ بصدد احلديث ظـفا، وفقس ظذ دظقى كًخفا دفقؾ  -

ية مع افتل ؿٌؾفا، ذه أ، بؾ إن ابـ افؼقؿ أواف وجفا مجقال ذم آشتدٓل هبثابت

ؾفاتان آيتان مدكقتان، بقـفام ذم افـزول كحق ثامكقة أظقام، وفقس ذم ـتاب اهلل »ؾؼال: 

«وٓ شـة رشقفف كاشخ حلؽؿفام، وٓ أمجعت إمة ظذ كًخف
 (1)

. 

بؼتؾ ادؼـغ ومؼاتؾتفؿ جياب ظـف بلن إمر  » :ـؾـ أما آشتدٓل بآية براءة

حلرم ـام ذم أية ادذـقرة، ؾتؽقن شائر أيات ادتضؿـة باكًالخ إصفر امؼقد 

فألمر بافؼتال مؼقدة بام ورد ذم حتريؿ افؼتال ذم إصفر احلرم ـام هل مؼقدة بتحريؿ 

«افؼتال ذم احلرم فألدفة افقاردة ذم حتريؿ افؼتال ؾقف
 (2)

. 

ـان مـ متام ؽزوة هقازن، وهؿ  »ٕهؾ افطائػ ؾؼد  ×وأما حصار افـٌل 

بافؼتال، ودا اهنزمقا، دخؾ مؾؽفؿ، وهق مافؽ بـ ظقف  ×رشقل اهلل  بدؤوا

، ؾؽان ؽزوهؿ مـ متام ×افـيي مع ثؼقػ ذم حصـ افطائػ حماربغ رشقل اهلل 

«افغزوة افتل ذع ؾقفا
(3)

: ٕن هذا مـ باب ، وادحرم هق ابتداء افؼتال ٓ إمتامف

 افدؾع، وافدؾع جيقز حتك ذم إصفر احلرم.

ويعؿؾ هبا  إذ بف دمتؿع إدفة، -إن صاء اهلل تعاػ -ذا افؼقل هق إرجحوه

ـ إظامل بعضٍ مجقعفا، وإظام دفة أوػ م  وافعؾؿ ظـد اهلل تعاػ. وإمهال بعض. ،ل مجقع ٕا

 اآلية الخامسة:
ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ﴿ٹ ٹ 

                                       
   (. 3/341زاد ادعاد )( 1)

   (. 2/359افف افشقـاين ذم ؾتح افؼدير )ؿ( 2)

      (. 2/359(، وـذا افشقـاين ذم ؾتح افؼدير )3/341ؿافف ابـ افؼقؿ زاد ادعاد )( 3)
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ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں 

ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ﮲      ﮳   ں ڻ ڻ ڻ ڻ   ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

 .[116: ادائدة]  ﴾ ﮴ ﮵
 :  ؿال صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة

ر إصفاُدمها ظذ افَذيـ ذم افًػر أو ظذ افرجعة، ؾؾقس ذم افؼرآن ما » وأّما إذا تعذَّ

يدل ظذ ادـع مـ ذفؽ. وإذا مل يؽـ ذم افؽتاب وافًـّة مـٌع مـ إصفاد أهؾ افذّمة 

ِر إصفاد اد ًؾؿغ، مل يؽـ هـا ؿقاٌس خيافػ هذه أية، وؿد ظؿؾ هبا ظـد تعذُّ

وٓ  افصحابُة ومجفقُر افتابعغ. وافذيـ مل يعؿؾقا هبا فقس معفؿ ذم خالؾِفا ٓ كص  

إمجاٌع وٓ ؿقاٌس ، وؿد تلّوفقها كاجزيـ
(1)

ؾَّؿ، وؿال بعضفؿ: هل   ًَ مـ ؽر أصؾ ُي

ثرة وإؿقال : افشفادة افقؿغ. خة، وؿال بعضفؿمـًق ـ وجقهـِ  «افثالثة باضؾة م
 (2)

. 

 والترجيح: الدراسة
ٔية افؽريؿة أكف ؿقل خ ا ـ افعؾامء بًـ ـ ؿال م  باضؾ. يرى صقخ اإلشالم أن ؿقل م

 ؿقل ضائػة مـ افعؾامء. -أظـل افؼقل بافـًخ –وهق 

«وهق ؿقل زيد بـ أشؾؿ ومافؽ وافشاؾعل وأيب حـقػة» ؿال مؽل:
 (3)

. 

ؼري وافٌقضاوي وافًققضلواختاره هٌة اهلل اد
(4)

. 

فقًقا  بأيات افتل ؾقفا اشتشفاد افعدل، وأهؾ افؽػر -ظذ افـًخ –واحتجقا 

 .[2: افطالق] ﴾ڈ ڈ ژ ژ ﴿ بعدول، ؿال تعاػ:
                                       

   أن هذه افؼراءة هلذه افؽؾؿة ؿراءة طـقة، حقث رشؿت افؽؾؿة ذم إصؾ بال كؼط. -وؾؼف اهلل-ذـر ادحؼؼ( 1)

   . (2/226) : ظزير صؿسجامع ادًائؾ ٓبـ تقؿقة، حتؼقؼ( 2)

قخف( 3) ـاشخ افؼرآن ومًـ قخ  واكظر: (، 276)ص  اإليضاح ف ـاشخ وادًـ ٌقد اف قخ  (،162)ص  ٕيب ظ ـاشخ وادًـ اف

حاس ٌغقي (،415)ص فـؾ ر اف ٓـب اجلقزي  افؼرآن كقاشخ (،252-2/251) ادحرر افقجقز (،3/112) تًػ

حؽام افؼرآن ، (321)ص ر اإلمام افشاؾعل (،4/46) حر ادحقطاٌف (،8/261) اجلامعٕ   مجع مصطػك افػران -تًػ

(2/817 .)      

   (.  126)ص تػًر اجلالفغ (،83)ص افـاشخ وادـًقخ فؾؿؼري اكظر:( 4)
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ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ  ﴿ وؿقفف تعاػ:

وافؽاؾر ؽر مريض، وؿافقا: إن آية افديـ مـ  [282افٌؼرة:] ﴾گ گ ڳ ڳ

كاشخة هلذه أيةآخر ما كزل ؾفل 
(1)

. 

 ؿال أبق ظٌقد: وإـثر ظذ أن حؽؿ أية حمؽؿ ؽر مـًقخ،

ـ اداوغ يتلوفقهنا ذم أهؾ افذمة، ويروهنا حمؽؿة» «ؾجؾ افعؾامء ومعظؿفؿ م
 (2)

. 

وهق ؿقل افثقري  وإفقف ذهب احلـابؾة ومال إفقف أبق ظٌقد
(3)

. 

وهل: ؿٌقل صفادهتؿ ظذ  وأما ادًلفة افثاكقة،» :ؿال افعالمة ابـ افؼقؿ

ادًؾؿغ ذم افًػر، ؾؼد دل ظؾقفا رصيح افؼرآن، وظؿؾ هبا افصحابة، وذهب إفقفا 

«ؾؼفاء احلديث
 (4)

. 

 : ومـ أدفة أصحاب هذا افؼقل

(5) × أربعة مـ أصحاب افـٌل مذهبأكف  -
. 

                                       
   (.8/261) اجلامع ٕحؽام افؼرآن (،415)ص افـاشخ وادـًقخ فؾـحاس اكظر:( 1)

 ادحذ ، (275)ص اإليضاح فـاشخ افؼرآن ومـًقخف (، واكظر:162)ص ٕيب ظٌقد افـاشخ وادـًقخ( 2)

   (. 1/491) افطرق احلؽؿقة ، (9/417)

 كقاشخ افؼرآن (،415)ص افـاشخ وادـًقخ فؾـحاس (،163)ص ٕيب ظٌقد افـاشخ وادـًقخ اكظر:( 3)

 افٌحر ادحقط ، (2/115) تػًر اخلازن (،8/261) اجلامع ٕحؽام افؼرآن (،321ٓبـ اجلقزي )ص

   (.  5/411) ؾتح افٌاري (،4/46)

   (. 1/485) افطرق احلؽؿقة( 4)

 ؾذـره ظـف ابـ حزم ذم أما ظع هؿ ظع وظٌد اهلل بـ مًعقد وأبق مقشك إصعري وابـ ظٌاس، ( 5)

 (.1/494) افطرق احلؽؿقة (، وكؼؾف ظـف ابـ افؼقؿ ذم9/418) ادحذ

 افطرق (، وابـ افؼقؿ ذم4/161) أحؽام افؼرآن اص ذم: ؾؼد ذـره ظـف أبق بؽر اجلص وأما ابـ مًعقد

 (، وؿال حؽاه ظـف أبق يعذ.1/494)

( 9/66) ( وابـ جرير158)ص افـاشخ وادـًقخ ؾؼد أخرجف أبق ظٌقد ذم وأما أثر أيب مقشك:

 (. 2/343( واحلاـؿ ذم ادًتدرك )4/166وافدارؿطـل )

وصححف  (،414) افـاشخ وادـًقخ افـحاس ذم( و9/66) وأما اثر ابـ ظٌاس ؾؼد أخرجف ابـ جرير

  (.1/492) افطرق احلؽؿقة ابـ افؼقؿ ذم



 (ه4131 جمادى اآلخرة)  عشر       العدد الخامس    للدراسات القرآنية   مجلة معهد اإلمام الشاطبي

413 

شٌب افـزول مميد هلذا افؼقل -
(1)

. 

يؾ وظارص اهد افتـزٓ يعرف افؼقل بـًخ حؽؿ أية افؽريؿة ظـ أحد ص -

«وخمافػة افصحابة إػ ؽرهؿ يـػر ظـف أهؾ افعؾؿ» افتلويؾ، ؿال افؼرضٌل:
 (2)

. 

 ؿال مجع مـ افًؾػ: فقس ذم ادائدة رء مـًقخ، ؿال أبق ظٌقد:

ومما يزيد ؿقهلؿ ؿقة وتقـقدًا: تتابع أثار ذم شقرة ادائدة بؼؾة ادـًقخ مـفا، »

«وأهنا مـ حمؽؿ افؼرآن
 (3)

. 

بؾ إن ابـ ـثر كصَّ ظذ خصقص هذه أية وـقهنا متلخرة، ؾؼال: 

ؿقفف»
(4)

واهلل  -افظاهر «× هذا أمر مل يؽـ بعد افذي ـان ذم ظفد رشقل اهلل»:

أكف إكام أراد بذفؽ ؿصة متقؿ وظدّي بـ َبّداء، ؿد ذـروا أن إشالم مَتِقؿ بـ -أظؾؿ

هذا يؽقن هذا احلؽؿ متلخرًا ـان ذم شـة تًع مـ اهلجرة، ؾعذ   أْوٍس افداري

«حيتاج مدظل كًخف إػ دفقؾ ؾاصؾ ذم هذا ادؼام، واهلل أظؾؿ
 (5)

. 

ؽر أكف مـ ادعؾقم أن آية افديـ وافتل ؾقفا اصساط ظدافة افشفقد مـ آخر ما 

 إهنا آخر ما كزل مـ افؼرآن افؽريؿ. كزل مـ افؼرآن بؾ ؿال ابـ ظٌاس:

 عـل بافيورة كًخف. بقد أن تلخر دفقؾ ظـ دفقؾ ٓ ي

                                       
 ( وحًـف وافـحاس ذم3161) ( وافسمذي1/215) ( وذم تارخيف2781) أخرج افٌخاري ذم صحقحف( 1)

خرج رجؾ مـ بـل شفؿ مع متقؿ افداري وظدي بـ بداء،  ( ظـ ابـ ظٌاس ؿال:414) افـاشخ وادـًقخ

مـ ؾضة  -إكاءً  أي:-فؿل بلرض فقس ؾقفا مًؾؿ، ؾلوىص إفقفام، ؾؾام ؿدما بسـتف، ؾؼدوا جاماؾامت افً

باهلل: ما ـتؿتامها وٓ اضؾعتام، ثؿ وجدوا اجلام بؿؽة ؾؼقؾ:  ×خمقصًا بافذهب، ؾلحؾػفام رشقل اهلل 

ـ صفادهتام، وإن اصسيـاه مـ متقؿ وظدي، ؾؼام رجالن مـ أوفقاء افًفؿل ؾحؾػا باهلل فشفادتـا أحؼ م

 (.5/576افدر ادـثقر) واكظر: ژڇ ڍ ڍ ڌ ڌژ  وأخذ اجلام، وؾقف كزفت: اجلام فصاحٌفؿ،

ؿقفف جاما: باجلقؿ وختػقػ ادقؿ، أي: إكاء، ؿقفف خمقصا بخاء معجؿة وواو ثؼقؾة بعدها مفؿؾة أي مـؼقصا 

 (.5/411) ؾقف صػة اخلقص ؿافف ابـ حجر ذم افػتح

   (. 8/261) فؼرآناجلامع ٕحؽام ا (2)

 (.   489 /1) افطرق احلؽؿقة (،8/261) ٕحؽام افؼرآن اجلامع واكظر: (،161)ص افـاشخ وادـًقخ( 3)

   أي أبق مقشك إصعري. ( 4)

   (.  3/221) تػًر ابـ ـثر (5)
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أن آية ادائدة حمؽؿة ؽر  -إن صاء اهلل تعاػ –وظذ هذا: ؾافؼقل افراجح 

مـًقخة، وحؽؿفا ثابت، ٕن إصؾ ظدم افـًخ، وٓ يصار إفقف إٓ إذا ثٌت 

تعارض افدفقؾغ، ومل يؿؽـ اجلؿع بقـفام بحال، وهذا ما مل يؿؽـ ؿقفف هفـا: ٕن 

افيورة، وهل أن يؽقن ادًؾؿ ذم شػر ويعدم أهؾ  آية ادائدة خاصة ذم حال

اإلشالم، وأيات إخرى ظامة، وٓ تعارض بغ خاص وظام، ـام هق معؾقم
(1)

 . 

ک ک ﴿ :ـام أن أية رصحية ذم ؿٌقل صفادة أهؾ افذمة، ؾؼقفف تٌارك وتعاػ

ؿ واوح افدٓفة ظذ هذا ادعـك، إذ ٓ يؼال هذا ذم حؼ ادًؾؿ: ؾادًؾ ﴾گ گ

ذ هذا، ؾافؽاف وادقؿ أخق ادًؾؿ ٓ ؽره، وهؿ كػس واحدة، وأيضًا افًقاق دال ظ

ڇ ڍ ڍ ﴿ وؿر فؾؿًؾؿغ، بدفقؾ افـداء ذم أول أية «ِمـُْؽؿْ » ذم ؿقفف:

 ﴾گ گکک﴿ ؾؼال: ثؿ ذـر صـػًا آخر فقس مـ ادذـقر آكػا، ﴾ڌ ڌ

مـ ؽرـؿ أهيا ادًؾؿقن، وهؿ افؽاؾرون أي:
(2)

.  

 «وهق إكًب فًقاق أية»قـاين ظـ هذا افؼقل: ؿال افش
(3)

. 

وهذا مذهب مجفقر ادػنيـ
(4)

 . 

 :ةدساسالاآلية 
ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ  ﴿ٹ ٹ 

 .[3 افـقر:]  ﴾ژ
أن هذه أية حمؽؿة ؽر مـًقخة، ويضعػ   يرى صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة

 : جدا ؿقل مـ ؿال بـًخ أية، ؾقؼقل

                                       
 (،31)ص ادصػك مـ ظؾؿ افـاشخ وادـًقخ (،321)ص كقاشخ افؼرآن (،9/417) ادحذ اكظر:( 1)

      (. 2/125) ؾتح افؼدير (،1/499) افطرق احلؽؿقة (،8/259امع فؾؼرضٌل )اجل

 (.   7/83) (،افتحرير وافتـقير8/259فؾؼرضٌل) (،اجلامع4/161فؾجصاص) أحؽام افؼرآن اكظر:( 2)

   (. 2/125ؾتح افؼدير) (3)

(، ؿال افعالمة 7/83) افتحرير وافتـقير (،12/122) تػًر افرازي (،3/112) تػًر افٌغقي اكظر:( 4)

وافذي ؿال مـ ؽر ؿٌقؾتؽؿ زفة ظامل ؽػؾ ظـ تدبر أية،  (:1/499) افطرق احلؽؿقة ابـ افؼقؿ ذم

    (.9/419) ادحذ واكظر:
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ٱ ٻ  ﴿ : ؾؼال شعقد بـ ادًقب وضائػة: كًخفا ؿقفف (افـًخ)ما وأ»

جداً، ودا ظؾؿ أهؾ هذا افؼقل أن دظقى افـًخ هبذه أية وعقػ  [32افـقر:] ﴾ ٻ

قخة باإلمجاع ...  خفا، ؾاظتؼدوا أكف مل يؼؾ هبا أحد ؿافقا : هل مًـ  ومل جيدوا ما يًـ

ذم ؽاية  [32ـقر:اف] ﴾ٱ ٻ ٻ ﴿  وؿقل مـ ؿال: هل مـًقخة بؼقفف:

افضعػ: ؾنن ـقهنا زاكقة وصػ ظارض هلا يقجب حترياًم ظاروًا: مثؾ ـقهنا حمرمة 

ومعتدة ومـؽقحة فؾغر وكحق ذفؽ مما يقجب افتحريؿ إػ ؽاية، وفق ؿدر أهنا 

حمرمة ظذ افتليقد فؽاكت ـافقثـقة، ومعؾقم أن هذه أية مل تتعرض فؾصػات افتل 

أو ممؿتًا، وإكام أمر بنكؽاح إيامك مـ حقث اجلؿؾة، وهق أمر هبا حترم ادرأة مطؾؼا 

ؽح حتك تتقب ٓ ـت ؽح ذم افعدة واإلحرام  ٓ ـت فا، وـام أهنا  ـ بافؼوط افتل بـق «بنكؽاحف
 (1)

. 

 : والترجيح الدراسة 
مـًقخة،  ؾؼال مجع: إهنا -مـ جفة إحؽامفا –اختؾػ ادػنون ذم هذه أية 

ؾلحؾ كؽاح ـّؾ  [32افـقر:] ﴾ ٱ ٻ ٻ ﴿ اكف وتعاػ:وافـاشخ هلا ؿقفف شٌح

مًؾؿة وإكؽاح ـؾ مًؾؿ، وهق ؿقل شعقد بـ ادًقب
(2)

. 

واختاره افشاؾعل 
(3)

. 

 وبـحقه ؿال جماهد، ؿال أبق ظٌقد: 

مذهب شعقد وجماهد ذم تلويؾفام هق افرخصة ذم تزويج افٌغل ، إٓ أن شعقدا »

ؽـ إٓ افرخصة، وأراد جماهد أن افتحريؿ مل ي أراد أن افتحريؿ ـان ظامًا ، ثؿ كًختف

«، وؿد جاءت أخٌار ؾقفا دٓئؾ ظذ هذا افتلويؾظذ أوفئؽ خاصة دون افـاس
 (4)

. 

                                       
   (. 181-3/179) افػتاوى افؽزى (1)

  (6/9تػًر افٌغقي ) (، واكظر:1/178) أحؽام افؼرآن (، وافٌقفؼل ذم17/159) أخرجف ظـف افطزي( 2)

   (. 45)ص ٓبـ اجلقزي ادصػك

 اجلامع ٕحؽام افؼرآن (،8/5131) اهلداية إػ بؾقغ افـفاية (،1/178) فؾشاؾعل أحؽام افؼرآن اكظر:( 3)

   (. 3/1112) تػًر اإلمام افشاؾعل (،15/119)

   . 111ص افـاشخ وادـًقخ (4)
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 وجدكا»ٕكا  وظذ هذا افؼقل: ؾؿعـك يـؽح: يتزوج، وهق مـًقخ: ؿافقا:

ام ذم زاكقة وزان مـ ادًؾؿغ مل كعؾؿف حرم ظذ واحد مـف × افدٓفة ظـ رشقل اهلل

«أن يـؽح ؽر زاكقة وٓ زان، وٓ حرم واحدا مـفام ظذ زوجف
 (1)

 . 

وؿد اكتؼد هذا افؼقل: ٕن افؼاظدة افعريضة ذم هذا افٌاب: أكف متك ما أمؽـ 

اجلؿع بغ إدفة ؾافؼقل بافـًخ ممـقع، ـام أن تاريخ كزول أيات ومعرؾة ادتؼدم 

ظذ اؾساض افتًؾقؿ بافتعارض بغ  مـ ادتلخر هفـا ٓ تلوي إػ رــ صديد، هذا

وهذا»: أيتغ، ؾؽقػ، وأيتغ ٓ تعارض بقـفام، ؿال افعالمة ابـ افؼقؿ
(2)

 

أؾًد مـ افؽؾ، ؾنكف ٓ تعارض بغ هاتغ أيتغ، وٓ ُتـَاِؿض إحدامها إخرى، 

رمة بؾ أمر شٌحاكف بنكؽاح إيامك وحرم كؽاح افزاكقة ـام حرم كؽاح ادعتدة وادح

 «رم، ؾليـ افـاشخ وادـًقخ ذم هذاوذوات ادحا
(3)

. 

 إذا ظؾؿـا وعػ افؼقل بافـًخ، وأنَّ أية حمؽؿة، ؾام معـك أية حقـئٍذ؟

افذي اختاره صقخ اإلشالم أن معـك: يـؽح يتزوج، وظذ هذا، ؾقحرم كؽاح 

 افزاكقة حتك تتقب مـ زكاها، ويدل ظذ هذا شٌب كزول أية، وهق أن مرثد

أن يـؽح ظـاؿًا، وهل امرأة معروؾة بافزكا، ؾـزفت هذه  ×افغـقي اشتلذن افـٌل 

ظؾقف أية وؿال: ٓ تـؽحفا ×أية وتالها افـٌل 
(4)

. 

 ؾأية كازفة ذم واؿعة معقـة وهل اشتػتاء افصحايب ذم افزواج مـ افزاكقة.

شٌب  ؾف: ٕنؾال يؿؽـ أن كخرج كؽاح افزاكقة مـ هذه أية مع أهنا كازفة ٕج

ڃ ڃ چ چ چ چ  ﴿ : افـزول ؿطعل افدخقل، ويشؽؾ ظذ هذا أن اهلل تعاػ ؿال

ومعؾقم أن افزاين ٓ جيقز فف كؽاح ادؼـة:    ﴾ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ

                                       
      (. 3/1112) تػًر اإلمام افشاؾعل (، واكظر:5/12إم ) (1)

   افؼقل بافـًخ. ( 2)

      (. 23/152) تػًر افرازي (،5/114) زاد ادعاد واكظر أيضًا: (،1/66) إؽاثة افؾفػان (3)

ًائل ( 3177)  وافسمذي ( 2144)  أخرجف أبق داود( 4) ؿ ( 3228)  واـف ٌقفؼل2/181)  واحلـا  (.7/153)  ( واف

   (.  211)ص فؾقاحدي افـزولأشٌاب  وحًـف افسمذي وإفٌاين. واكظر:
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ادًؾؿة ٓ جيقز هلا كؽاح ادؼك، هذا إن ؿؾـا: إن افـػل فؾـفل، وإن  وـذا افزاكقة

ـ افزكاة يـؽح ظػقػةؿؾـا: هق فؾخز، ؾؼد رأيـا ـثرًا م
(1)

ؿال افعالمة ابـ افؼقؿ ، 

أن  -واهلل أظؾؿ-ؾنن ؿقؾ : ؾام وجف أية ؿقؾ : وجففا » :مقوحًا هذا اإلصؽال

ادتزوج أمر أن يتزوج ادحصـة افعػقػة، وإكام أبقح فف كؽاح ادرأة هبذا افؼط، ـام 

ذـر ذفؽ شٌحاكف ذم شقريت افـًاء وادائدة
(2)

ؼ ظذ افؼط يـتػل ، واحلؽؿ ادعؾ

ظـد اكتػائف، واإلباحة ؿد ظؾؼت ظذ ذط اإلحصان، ؾنذا اكتػك اإلحصان، اكتػت 

اإلباحة ادؼوضة بف، ؾادتزوج إما أن يؾتزم حؽؿ اهلل وذظف افذي ذظف ظذ فًان 

هق مؼك  رشقفف، أو ٓ يؾتزمف، ؾنن مل يؾتزمف، ؾفق مؼك ٓ يرى بـؽاحف إٓ مـ

زاكقًا، ؾظفر  زمف وخافػف وكؽح ما حرم ظؾقف مل يصح افـؽاح، ؾقؽقنمثؾف، وإن افت

«وتٌغ ؽاية افٌقان، وـذفؽ حؽؿ ادرأة ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿معـك ؿقفف:
(3)

. 

 ة:بعاساآلية ال
پ پ پ ڀ   ڀ  ڀ ڀٺ ٺ  ٻ  ٻ ٻ ٻ پ ﴿ٹ ٹ 

 [46افعـؽٌقت:]﴾ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

فؽريؿة فقًت مـًقخة، بؾ هل أن أية ا يرى صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة

أن ادـًقخ هق آؿتصار ظذ اجلدال حمؽؿة، وؽؾَّط مـ ذهب إػ كًخفا، وبغ 

وترك افؼتال
(4)

 ، ؾؼال:

ؾنذا ـان أول ما أخذها»
(5)

مـ وؾد كجران ظؾؿ أن ؿدومفؿ ظؾقف ومـاطرتف هلؿ  

وظؾؿ  اهلؿ،وحماجتف إياهؿ وضؾٌف ادٌاهؾة معفؿ ـاكت بعد آية افًقػ افتل ؾقفا ؿت

                                       
   (. 6/91) أوقاء افٌقان اكظر:( 1)

   . [5ادائدة:] ،[ 24افـًاء:]   ژ ٹ ٹ ٹژ ( 2)

   (.1/66) إؽاثة افؾفػان (3)

وهذا ما ٓ تدل ظؾقف أية، وهلذا ذـر صقخ اإلشالم آية افػرؿان ـدفقؾ أو مثال ظذ ما ذـر، وظؾقف ؾؾقس ( 4)

    مـ أية رء مـًقخ.

   يعـل اجلزية. ( 5)
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بذفؽ أن ما ذـره اهلل تعاػ مـ جمادفة أهؾ افؽتاب بافتل هل أحًـ إٓ افذيـ طؾؿقا 

ہ ہ ﴿ :بؼقفف حمؽؿ مل يـًخف رء، وـذفؽ ما ذـره تعاػ مـ جمادفة اخلؾؼ مطؾؼاً 

« [125افـحؾ:] ﴾ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ
 (1)

. 

ؽػار مـًقخات بآية ؾنن مـ افـاس مـ يؼقل: آيات ادجادفة وادحاجة فؾ»وؿال:

ؽؾط،  افًقػ: ٓظتؼاده أن إمر بافؼتال ادؼوع يـاذم ادجادفة ادؼوظة، وهذا

«ؾنن افـًخ إكام يؽقن إذا ـان احلؽؿ افـاشخ مـاؿضًا فؾحؽؿ ادـًقخ 
(2)

. 

ذم أول إمر ملمقرًا  × ادـًقخ هق آؿتصار ظذ اجلدال، ؾؽان افـٌل » وؿال:

اكف ٓ بقده، ؾقدظقهؿ ويعظفؿ وجيادهلؿ بافتل هل أحًـ أن جياهد افؽػار بؾً

ھ ھ  ﴿ وجياهدهؿ بافؼرآن جفادًا ـٌرًا ؿال تعاػ ذم شقرة افػرؿان وهل مؽقة

﮸   ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴   ﮵ ﮶ ﮷

وـان ملمقرا بافؽػ ظـ ؿتاهلؿ فعجزه وظجز ادًؾؿغ ظـ ذفؽ،   [52-51افػرؿان:]

هبا أظقان، أذن فف ذم اجلفاد، ثؿ دا ؿقوا ـتب ظؾقفؿ  ثؿ دا هاجر إػ ادديـة وصار فف

 .ؿتال مجقع افؽػارافؼتال، ومل يؽتب ظؾقفؿ ؿتال مـ شادفؿ: ٕهنؿ مل يؽقكقا يطقؼقن 

ؾؾام ؾتح اهلل مؽة واكؼطع ؿتال ؿريش مؾقك افعرب ووؾدت إفقف وؾقد افعرب 

بـٌذ  ظفد ممؿت، وأمره باإلشالم أمره اهلل تعاػ بؼتال افؽػار ـؾفؿ إٓ مـ ـان فف

 افعفقد ادطؾؼة ؾؽان افذي رؾعف وكًخف ترك افؼتال. 

« وأما جماهدة افؽػار بافؾًان ؾام زال مؼوظًا مـ أول إمر إػ آخره
 (3)

. 

ًقػ، وظ مر بادجادفة مع آيات اف ـاؿض بغ ٕا خ، ثؿ بغ أكفٓ  ت ؾقف: ؾال يصار إػ افًـ

فام، وإذا مل ؾلمَّا مع إمؽان اجلؿع ب »ؾؼال:  ـاؾاة بـق غ اجلدال ادلمقر بف وافؼتال ادلمقر بف ؾال م

خر،  ػع ٔا ػع حقثٓ  ـي اًل مـفام ـي خ، ومعؾقم أنـ  ـاؾقا بؾ أمؽـ اجلؿع مل جيز احلؽؿ بافًـ يت

                                       
 (.1/217) اجلقاب افصحقح (1)

   (. 1/237) اجلقاب افصحقح (2)

 (.1/217) اجلقاب افصحقح (3)
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« احلؼ ودـي وأن اشتعامهلام مجقعاً أبؾغ ذم إطفار اهلدى
 (1)

 . 

 كها ذاـرا أمهفا:ما ذهب إفقف بٌعٍض مـ افقجقه، أخت  ثؿ أيد

أن مـ ـان مـ أهؾ افذمة وافعفد وادًتلمـ مـفؿ ؾفق داخؾ ؾقؿـ أمر  األول:

 اهلل بدظقتف وجمادفتف بافتل هل أحًـ، وفقس هق داخال ؾقؿـ أمر اهلل بؼتافف.

ې ې ى ى ائ ائ ەئ  ﴿ أن اهلل تٌارك وتعاػ ؿال: الثاني:

دًتجر ادًتلمـ وهق ؾلمر اهلل بنجارة هذا ا [6افتقبة:] ﴾ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

مـ أهؾ احلرب، حتك تؼقم حجة اهلل ظؾقف ثؿ يٌؾغف ملمـف، وهذا ذم شقرة براءة 

وؾقفا آية افًقػ، وذـر هذه أية ذم وؿـ إمر بـؼض افعفقد: فقٌغ شٌحاكف أنَّ 

مثؾ هذا جيب أماكف حتك تؼقم ظؾقف احلجة، وٓ دمقز حماربتف ـؿحاربة مـ مل يطؾب 

 اهلل ظؾقف.أن يٌؾغ حجة 

شٌؼ أن ادـًقخ هق آؿتصار ظذ اجلدال وترك افؼتال، وأما جماهدة  الثالث:  

جفادهؿ  افؽػار بافؾًان ؾام زال مؼوظًا مـ أول إمر إػ آخره، ؾنكف إذا ذع

جاىدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم » :× بافقد ؾٌافؾًان أوػ، وؿد ؿال افـٌل
«وأموالكم

(2)
ًان مـزًا ذم مًجده جياهد ؾقف ادؼـغ بؾًاكف وـان يـصب حل ،

جفاد هجق، وهذا ـان بعد كزول آيات افؼتال، وأيـ مـػعة اهلجق مـ مـػعة إؿامة 

افدٓئؾ وافزاهغ ظذ صحة اإلشالم، وإبطال حجج افؽػار مـ ادؼـغ وأهؾ 

« افؽتاب
(3)

 . 

 :ترجيحالو دراسة ال
ـام هق رأي أيب -ادفة حمؽؿ ؽر مـًقخرأى مجع مـ أهؾ افعؾؿ أن إمر بادج

ذفؽ أن افداظل إػ اهلل حمتاج إفقف ذم دظقتف، ؾالبد مـ وجقد مـ يعرض  -افعٌاس

                                       
    (.1/219) اجلقاب افصحقح (1)

   (.  6/7)ادجتٌك() ( وذم افصغرى4/269) ( وافـًائل ذم افًــ افؽزى2514) أخرجف أبق داود( 2)

      (. 1/238) اجلقاب افصحقح (3)
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 متعـتًا، أو ضافٌا فؾحؼ، ؾاحلاجة إفقف ؿائؿة، فظؾقف افشٌف، ويطرح إشئؾة ذم ضريؼ

ظـد وما ـان ـذفؽ، ـقػ يؽقن مـًقخًا، إواؾة إػ أن ادجادفة ٓ تؾغل افًقػ 

احلاجة إفقف
(1)

. 

وممـ كصَّ ظذ ـقن أية حمؽؿة اإلمام جماهد
(2)

وابـ زيد 
(3)

، واختاره افطزي 

زن واجلالل ادحع وأبق افًعقداوافٌغقي وافـحاس وافؼرضٌل واخل
(4)

، ؿال 

ؿال جماهد: هل حمؽؿة، ؾقجقز جمادفة أهؾ افؽتاب بافتل هل أحًـ  » : افؼرضٌل

اهلل ظز وجؾ، وافتـٌقف ظذ حججف وآياتف، رجاء إجابتفؿ  ظذ معـك افدظاء هلؿ إػ

. ثؿ ؿال بعد أن حؽك افؼقل «، ٓ ظذ ضريؼ اإلؽالظ وادخاصـةإػ اإليامن

وؿقل جماهد حًـ: ٕن أحؽام اهلل ظز وجؾ ٓ يؼال ؾقفا: إهنا مـًقخة  » بـًخفا:

« فعريبإٓ بخز يؼطع افعذر، أو حجة مـ معؼقل، واختار هذا افؼقل ابـ ا
 (5)

. 

: ؾنن افـًخ يعـل إبطال حؽؿ أية، وإفغاء افعؿؾ هبا، وهذا ٓ وصدق 

 جيقز إٓ بافٌقـة افظاهرة واحلجة افؼاضعة. 

خ أصالً ؾنن بعض ا : وهلذا ـ مل يذـر افًـ ـافرازي وافؼاشؿل وؽرمها دػني
(6)

. 

وأما افؼقل بافـًخ، ؾؼد ذهب إفقف ؿتادة
(7)

ابـ حزم وهٌة  واختاره أبق ظٌد اهلل 

اهلل ادؼري وافؽرمل
(8)

 وابـ ظطقة، حقث ؿال: 

                                       
   (.  1/445) مدارج افًافؽغ (،1/153) مػتاح دار افًعادة اكظر ـالم ابـ افؼقؿ ذم:( 1)

   (.535)ص تػًر جماهد اكظر:( 2)

افـاشخ  (، وافـحاس ذم377)ص اإليضاح (، وحؽاه ظـ ابـ زيد مؽل ذم18/419) أخرجف افطزي( 3)

   (. 422)ص كقاشخ افؼرآنو (،5/81زاد ادًر) ( وابـ اجلقزي ذم1/615وادـًقخ )

 (،1/615افـاشخ وادـًقخ فؾـحاس ) (،6/247) تػًر افٌغقي (،18/421) جامع افٌقان اكظر:( 4)

  (.7/42) تػًر أيب افًعقد (،412)ص تػًر اجلالفغ (،5/196) تػًر اخلازن

ف ؿقل افـحاس ذم16/371) اجلامع ٕحؽام افؼرآن (5)    (.   1/615) خافـاشخ وادـًق (، وهذا بـصِّ

   (. 13/4753) تػًر افؼاشؿل (،25/77) تػًر افرازي اكظر:( 6)

قخ فؼتادة اكظر:( 7) ـاشخ وادًـ ـفاية واكظر هذا افؼقل ذم (،45)ص اف ـاشخ  ، (4115 /6) اهلداية إػ بؾقغ اف ـ ظؾؿ اف ادصػك م

قخ قخ (،47)ص وادًـ ـاشخ وادًـ حاس ) اف ـثر (،1/615فـؾ ـ  ر اب  (.   6/283) تًػ

 افـاشخ وادـًقخ (،141)ص افـاشخ وادـًقخ فؾؿؼري (،51)ص ٓبـ حزم افـاشخ وادـًقخ اكظر:( 8)

 (.163فؾؽرمل )ص
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وافذي يتقجف ذم معـك أية إكام يتضح مع معرؾة احلال ذم وؿت كزول أية، »

وذفؽ أن افًقرة مؽقة مـ بعد أيات افعؼ إول، ومل يؽـ ذم ذفؽ افقؿت ؿتال 

 جاورها، ؾربام مػروض، وٓ ضؾب جزية وٓ ؽر ذفؽ، وـاكت افقفقد بؿؽة وؾقام

وؿع بقـفؿ وبغ بعض ادممـغ جدال واحتجاج ذم أمر افديـ وتؽذيب، ؾلمر اهلل 

تعاػ ادممـغ أٓ جيادفقهؿ بادحاجة إٓ باحلًـك دظاء إػ اهلل تعاػ وماليـة، ثؿ 

وإما  × حمؿد اشتثـك مـ طؾؿ مـفؿ ادممـغ إما بػعؾ وإما بؼقل وإما بنذاية

ـؼقل بعضفؿ ظزير ابـ اهلل وكحق هذا، ؾنن هذه افصـقػة بنظالن ـػر ؾاحش 

 ،ظـ افتل هل أحًـاشتثـل ٕهؾ اإلشالم مؼاروتفا بافتغقر ظؾقفا واخلروج معفا 

«ثؿ كًخ هذا بعد بآية افؼتال واجلزية وهذا ؿقل ؿتادة
 (1)

. 

 ويـاؿش هذا افؼقل بام يع:

ف ؿائؿ بغ افًؾػ ذم ـقن هذه افًقرة مؽقة ؾقف كظر، ذفؽ ٕن اخلال أواًل:

مؽان كزوهلا
(2)

، وفقس ثؿة بقـة تؼيض ٕحد إؿقال، ظذ أن ثؿت مرجحات 

 ذم أحد -فؽقن افًقرة مدكقة، ؾؿـفا: أن مـ افؼائؾغ بؽقهنا مدكقة ابـ ظٌاس

ں ڻ ڻ  ﴿ ـام ذم ؿقفف تعاػ: ، وأيضًا: كجد ذم افًقرة ذـر ادـاؾؼغ،-ؿقفقف

ادعؾقم أن افـػاق مل يـشل إٓ ذم اددكقة، ومـ  [11افعـؽٌقت:] ﴾ڻ ڻ ۀ 

بؾ ذم وأيضًا: أن جمادفة أهؾ افؽتاب بؾ واحتؽاك ادًؾؿغ معفؿ مل يؽـ ذم مؽة 

ة، ؾؼقل ا ـ ظطقة اددـي ـاكت افقفقد بؿؽة وؾقام جاورها»ب ٓ يقاؾؼ «و  ظؾقف. مما 

تل هل هب أن افًقرة مؽقة، ؾػل أية كص ظذ جمادفة أهؾ افؽتاب باف ثانياً:

 أحًـ، واشتثـك اهلل مـفؿ أهؾ افظؾؿ، ؾال جيادفقن بافتل هل أحًـ، بؾ بؽؾ ما

خيافػ ذفؽ، ؾقدخؾ ؾقف إؽالظ افؼقل واخلشقكة معفؿ، وأما افؼتال، ؾٌاٌب آخر، 

                                       
   (. 4/321ادحرر افقجقز) (1)

ؾؼقؾ هل مؽقة، وؿقؾ هل  اختؾػ افًؾػ ذم شقرة افعـؽٌقت هؾ هل مدكقة أم مؽقة ظذ ثالثة أؿقال،( 2)

 (.16/333) اجلامع ٕحؽام افؼرآن  افعؼ إول مـفا، اكظر:مدكقة، وؿقؾ مؽقة إٓ
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ـ باب اجل ـ باب ادجادفة، بؾ هق م ٓ اجلدال، ؾؽقػ كؼقل بافـًخفقس هق م  ؟!الد 

ظؿقمًا وبغ افؼتال، ؾاجلدال يعد تؼدمة فؾؼتال،  أكف ٓ تـاذم بغ اجلدال ثالثاً: 

ؾنن افؼقم يدظقن أوًٓ، وربام ـان ظـدهؿ مـ افشٌف، ما حيتاج معف إػ  بقاهنا 

ـا معفؿ إوـشػفا،   .ػ اجلالد وافؼتالثؿ إن بان تعـتفؿ وطؾؿفؿ ترحؾ

جادل أهؾ افؽتاب  × مما يدل ظذ وعػ افؼقل بافـًخ أن افـٌل رابعاً:

 ، ـام ذم ؿصة وؾد كجران، ومعؾقم أن ؿدومفؿ ـان ذم شـة تًع.وكاطرهؿ

 ؿال افعالمة ابـ افؼقؿ ظـد ذـره فػقائد  ؿصة وؾد كجران: 

ومـفا: جقاز جمادفة أهؾ افؽتاب ومـاطرهتؿ، بؾ اشتحٌاب ذفؽ بؾ وجقبف إذا »

 طفرت مصؾحتف مـ إشالم مـ يرجك إشالمف مـفؿ، وإؿامة احلجة ظؾقفؿ... 

مل يزل ذم جدال افؽػار ظذ اختالف مؾؾفؿ  × : أن رشقل اهللوادؼصقد 

وكحؾفؿ إػ أن تقذم، وـذفؽ أصحابف مـ بعده، وؿد أمره اهلل شٌحاكف بجداهلؿ 

 بافتل هل أحًـ ذم افًقرة ادؽقة واددكقة، وأمره أن يدظقهؿ بعد طفقر احلجة إػ

«ادٌاهؾة وهبذا ؿام افديـ
 (1)

. 

 تقؿقة ة افـاشخة هلذه أية افؽريؿة، وهذا ما كاؿش بف ابـكؼقل: أيـ أي خامساً:

افؼائؾغ هبذا
(2)

وحاصؾ تؾؽ ادـاؿشة أكا كًلل افؼائؾ بافـًخ: ما أية  ،

افـاشخة هلذه أية، ؾنن ؿال: آية افًقػ؟ ؿؾـا فف: ما تعـل بآية افًقػ؟ أتعـل آية 

 بعقـفا؟ أم تعـل ـؾ آية ؾقفا إمر باجلفاد؟ 

ٕول،ؾنن أ  ر اجلفاد متعددة، ؾال جيقز ختصقص بعضفا . ؿقؾ  راد ا ٔيات افتل ؾقفا ـذ  : ا

 ﴾ ھ ھ ے ے    ہ ہ ھ  ھ﴿ : : أريد ؿقفف تعاػ وإن ؿال

 .[ 5 : افتقبة]

چ ﴿ هذه ذم ؿتال ادؼـغ وؿد ؿال بعدها ذم ؿتال أهؾ افؽتاب: :ؿقؾ فف 

                                       
 (.1/217) اجلقاب افصحقح (، واكظر:3/557) زاد ادعاد (1)

 وما بعدها(.-1/232) اجلقاب افصحقح اكظر:( 2)
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ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 . [29افتقبة:] ﴾گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ک ک ک ک  گ گ گ

 فقؾد كجران بعد هذه أية افؽريؿة، بدفقؾ أن افـٌل × وؿد ـان جدال افـٌل

فؽـفؿ ، × دا جادهلؿ وخصؿفؿ دظاهؿ إػ ادٌاهؾة دا امتـعقا مـ اتٌاظف ×

  ؾقفؿ، ؾػرض ظؾقفؿ اجلزية. × خاؾقا، ؾروقا بحؽؿ افـٌل

وهل  افؼتال، وهل أول ما كزل ذم اجلفاد،ذن بآية اإلؾنن ؿال: أية افـاشخة هل 

، أو [39احلج:] ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ ؿقفف تعاػ:

 أيات افتل ؾقفا ؾرض افؼتال.

كزفت ذم أول مؼدمف ادديـة ؿٌؾ أن يٌعث صقئًا مـ افنايا، وؿد  ذنإلاؾآية  ؿقؾ:

ٔيات افتل ؾقفا ؾرض افؼتال، ؿد جادل ـا جادل بعد هذا افؽػار، وهؽذا ا ٌق  .×  بعدها ك

بعد أيات افتل ؾقفا إمر باجلفاد، ؾدل  × واحلاصؾ، أكف ثٌت جدال افـٌل

 ظذ ظدم افـًخ.

وفؽـ ذم ـالم صقخ اإلشالم أن آؿتصار ظذ اجلدال، وافؽػ ظـ اجلفاد بافقد 

أن افـًخ  هق ادـًقخ، وهذا يعـل أن ترك اجلفاد هق ادـًقخ، ومراد صقخ اإلشالم

 -أظـل ترك اجلفاد-وهذا ٓ يػفؿ مـف كًخ احلؽؿ، بؾ احلؽؿ × ـٌلذم حؼ اف

 × ثابت ذم حؼ ادًؾؿغ إذا مل يًتطقعقا ظؾقف، ؾنذا وجدت حافة تشابف حال افـٌل
ذم افعفد ادؽل ظؿؾ بحؽؿفا مـ ترك اجلفاد وآؿتصار ظذ اجلدال باحلًـك، وإذا 

ف احلال مـ اجلفاد مع اجلدال ـان أهؾ اإلشالم ذم حال ؿقة ومؽـة ظؿؾ بام يؼتضق

 ظـد احلاجة إفقف. 

 ة:مناثاآلية ال
  ﴾ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ﴿ ٹ ٹ

حزاب]  . [48  : ٕا
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 : ؿال صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة

ٱ ﴿ :ؿال ؾقفاد افتل ـاكت فؾؿؼـغ وو دا كزفت براءة أمره اهلل بـٌذ افعفق»

 تعاػ: هذه كاشخة فؼقففو [73افتقبة:]﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ

 وذفؽ أكف مل يٌؼ حقـئذ [48إحزاب:] ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿

فؾؿـاؾؼ مـ يعقـف فق أؿقؿ ظؾقف احلد، و مل يٌؼ حقل ادديـة مـ افؽػار مـ يتحدث 

 بلن حمؿدا يؼتؾ أصحابف، ؾلمره اهلل بجفادهؿ و اإلؽالظ ظؾقفؿ، وؿد ذـر أهؾ

 «حزاب مـًقخة هبذه أية و كحقهاافعؾؿ أن آية إ
(1)

.  

 :والترجيح  الدراسة
 هذا افـص مـ ـالم اإلمام تؼل افديـ يقهؿ أكف يرى افـًخ ذم أية افؽريؿة،

ظذ أن أية   فؽــا إذا كظركا ذم ـالم آخر فف تٌغ فـا خالف ذفؽ، ؾؼد كص

ؾحقث ما ـان فؾؿـاؾؼ » زال افعؿؾ هبا باؿقًا، حقث ؿال:ما  -آية إحزاب-افؽريؿة

ـام أكف   "دع أذاهؿ"مة احلد ظؾقف ؾتـة أـز مـ بؼائف ظؿؾـا بآية :طفقر خياف مـ إؿا

حقث ظجزكا ظـ جفاد افؽػار ظؿؾـا بآية افؽػ ظـفؿ وافصػح، وحقث ما حصؾ 

 «﴾ٻ ٻ ٻ﴿ افؼقة وافعز خقضٌـا بؼقفف :
(2)

. 

ـا مثؾ ذفؽإذا و كحـ أن :ؿال أصحابـا» وؿال ؿٌؾ ذا مؼرًا: ـ افؼتؾ خػ ـا ظ  .«ـػػ

احلد ظذ  × : أن افشقخ أووح افًٌب افذي ٕجؾف مل يؼؿ افـٌل اويميد هذ

ادـاؾؼغ، ثؿ أووح بؼاء بعض هذه إشٌاب، وأن افعؿؾ هبا باق إذا وجدت، 

ؾحاصؾف أن احلد مل يؼؿ ظذ واحد بعقـف » ؾؼال:
(3)

 : فعدم طفقره باحلجة افؼظقة

مع تـػر أؿقام ظـ افدخقل  افتل يعؾؿف هبا اخلاص وافعام، أو فعدم إمؽان إؿامتف إٓ

ؾًاده ظذ  ذم اإلشالم وارتداد آخريـ ظـف، وإطفار ؿقم مـ احلرب وافػتـة ما يريب

                                       
   (. 3/682) افصارم ادًؾقل (1)

   (. 3/683) افصارم ادًؾقل (2)

   يعـل مـ ادـاؾؼغ. ( 3)
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411 

ذم رء واحد  ؾًاد ترك ؿتؾ مـاؾؼ، وهذان ادعـقان حؽؿفام باق إػ يقمـا هذا، إٓ

 آخر مثؾ أؽراض ربام خاف أن يظـ افظان أكف يؼتؾ أصحابف فغرض × وهق: أكف

«ذا مـتػ افققمادؾقك ؾف
 (1)

. 

ظؾقف:  وبـاء : بغ افشقخ اجلق افذي كزفت ؾقف آية إحزاب، وآية افتقبة، وأيضاً 

 .× ؾنذا وجد ُظِؿؾ هبام، ـام َظِؿؾ هبام افـٌل

 : ؿال صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة

وصارت تؾؽ أيات ذم حؼ ـؾ مممـ مًتضعػ ٓ يؿؽـف كك اهلل ورشقفف »

 بام يؼدر ظؾقف مـ افؼؾب و كحقه، وصارت آية افصغار ظذ بقده وٓ بؾًاكف، ؾقـتك

 فًاكف.  ادعاهديـ ذم حؼ ـؾ مممـ ؿقي ظذ كك اهلل ورشقفف بقده أو

وظذ  × ؾقن ذم آخر ظؿر رشقل اهللؿوهبذه أية وكحقها ـان ادًؾؿقن يع

ة ظفد خؾػائف افراصديـ، وـذفؽ هق إػ ؿقام افًاظة ٓ تزال ضائػة مـ هذه إم

 ؿائؿغ ظذ احلؼ يـكون اهلل و رشقفف افـك افتام.

ًتضعػؾؿـ ـان مـ ادممـغ بلرض هق ؾقفا مًتضعػ،   ،أو ذم وؿت هق ؾقف م

افذيـ أوتقا  ؾؾقعؿؾ بآية افصز وافصػح وافعػق ظؿـ يمذي اهلل ورشقفف مـ

 افؽتاب و ادؼـغ. 

فذيـ يطعـقن ذم افديـ، وأما أهؾ افؼقة، ؾنكام يعؿؾقن بآية ؿتال أئؿة افؽػر ا

 «يعطقا اجلزية ظـ يد و هؿ صاؽرون وبآية ؿتال افذيـ أوتقا افؽتاب حتك
(2)

. 

ـ افشقخ قخة وهذا كص م ت مًـ مر بافصز فًق ٔيات افتل ؾقفا ٕا ، ؾقجب  ظذ أن ا

غ.  المف ادحتؿؾ ظذ هذا افؽالم اٌف  ؾفؿـ 

 ؾال، × ف ذم حؼ افـٌلإذا ظؾؿـا هذا، ؾؽالم افشقخ ذم افـًخ حيؿؾ ظذ أك

 يعؿؾ ظؾقف افصالة وافًالم باإلظراض ظـ ادـاؾؼغ بعد أن أمؽـف اهلل مـفؿ، وٓ

                                       
   (. 3/681) ًؾقلافصارم اد (1)

   (. 1/231افصارم ادًؾقل )( 2)
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ٓ يعؿؾ بام أمر بف مـ  × ـال، بؾ ادراد أن افـٌل ،× أظـل أكف خاص بافـٌل

 اإلظراض ظـ ادـاؾؼغ: ٕكف ذم حال ؿقة، ؾفذا هق مراد افشقخ بافـًخ. 

أن جماهدة ادـاؾؼغ تعـل جماهدهتؿ بافقد، وهذا  وطاهر ـالم صقخ اإلشالم

 افؼقل فف تلثره ذم افؽالم ظذ افـًخ ذم أية افؽريؿة، ـام شقليت. 

 ذم ظدم افـًخ، ؾفق يرى أن جفاد ادـاؾؼغ بافقد،  ؾفذا هق مـزع افشقخ

 ويؽقن ظـد ظدم افػتـة.

 ؾ تؽقن باإلؽالظوكزع آخرون مـزظا آخرًا، وهق أن ادجاهدة فقًت بافقد، ب

ٓكػؽاك اجلفة. حزاب:  ٔية ٕا ٔية كاشخة  ـ أن تؽقن ا ـاؾؼغ، وظؾقف: ؾال يؿؽ  ظذ اد

ؿال ابـ ظٌاس: أمره اهلل تعاػ بجفاد افؽػار بافًقػ، وادـاؾؼغ بافؾًان، 

وأذهب افرؾؼ ظـفؿ
(1)

. 

ـاؾؼغ بافؽالم، وهق جم ًقػ، واؽؾظ ظذ اد اهدهتؿوؿال افضحاك: جاهد افؽػار باف
(2)

 . 

وؿال احلًـ وؿتادة: جماهدهتؿ إؿامة احلدود ظؾقفؿ
(3)

. 

وذهب مجع مـ ادػنيـ، مـفؿ: افزجاج وافزخمؼي وافشقـاين
(4)

إػ أنَّ ادعـك 

 إؿامة احلجة ظؾقفؿ.

افصحقح أن اجلفاد ظٌارة ظـ بذل اجلفد، وفقس ذم » وذم هذا، يؼقل افرازي:

فًقػ أو بافؾًان أو بطريؼ آخر، ؾـؼقل : إن افؾػظ ما يدل ظذ أن ذفؽ اجلفاد با

ؾؾػظ أية ٓ  ةأية تدل ظذ وجقب اجلفاد مع افػريؼغ، ؾلما ـقػقة تؾؽ ادجاهد

«يدل ظؾقفا ، بؾ إكام يعرف مـ دفقؾ آخر
 (5)

. 

                                       
   (. 7/442) افدر ادـثقر اكظر هذا إثر ذم (،11/566) أخرجف افطزي( 1)

  (.11/566) أخرجف افطزي( 2)

   (. 7/442) افدر ادـثقر واكظر أثر ؿتادة ذم (،11/566) أخرجفام افطزي( 3)

   (. 2/556ؾتح افؼدير) (،2/276) افؽشاف ،(2/461) فؾزجاج معاين افؼرآن اكظر:( 4)

   (. 16/138) تػًر افرازي (5)



 (ه4131 جمادى اآلخرة)  عشر       العدد الخامس    للدراسات القرآنية   مجلة معهد اإلمام الشاطبي

411 

فؽـ يشؽؾ ظذ هذا أن فػظ اجلفاد إذا أضؾؼ اككف إػ اجلفاد بؿعـاه ادشفقر 

قد، وذفؽ ذم آيات ـثرة، ٓ يػفؿ مـ فػظ اجلفاد إٓ ما ادعؾقم، وهق اجلفاد باف

 ذـرت، ومعؾقم أن محؾ إفػاظ ظذ ما يعفد مـفا أوػ وأحرى.

وؿد رأى ابـ ـثر رأيًا حًـًا، ؾؼال بعد أن ذـر هذه إؿقال وؿقل مـ ؾن 

 جماهدة ادـاؾؼغ بافقد:

وؿد يؼال: إكف ٓ مـاؾاة بغ هذه إؿقال، ٕكف تارة يماخذهؿ هبذا، وتارة هبذا »

«بحًب إحقال، واهلل أظؾؿ
 (1)

. 

 ؾافتؼك هذا اجلؿع مـ ابـ ـثر مع اختقار صقخف. 

ورأى آخرون مـ افعؾامء أن أية فقًت بؿـًقخة: ٕنَّ ترك أذى ادـاؾؼغ يراد 

 ـساث بف. بف اإلظراض ظـ أذاهؿ، وظدم آ

مرادًا بف أن  (دع) جيقز أن يؽقن ؾعؾ ﴾ڃ ڃ ﴿وؿقفف :  » ؿال ابـ ظاصقر:

مًتعؿاًل ذم حؼقؼتف، وتؽقن إواؾة أذاهؿ مـ إواؾة  (دع)ٓ يعاؿٌفؿ ؾقؽقن 

مًتعؿاًل جمازًا ذم  (دع)ادصدر إػ مػعقفف، أي: دع أذاك إياهؿ. وجيقز أن يؽقن 

ؼقفقكف مما يمذي، ويؽقن إواؾة أذاهؿ مـ ظدم آـساث وظدم آؽتامم، ؾام ي

إواؾة ادصدر إػ ؾاظؾف، أي: ٓ تؽسث بام يصدر مـفؿ مـ أذًى إفقؽ، ؾنكؽ أجّؾ 

مـ آهتامم بذفؽ، وهذا مـ اشتعامل افؾػظ ذم حؼقؼتف وجمازه. وأـثر ادػنيـ 

إمر وافقجف: احلؿؾ ظذ ـال ادعـقغ، ؾقؽقن  ؿتكوا ظذ هذا آحتامل إخرا

، وصادؿًا بافؽػ مـ أؿقاهلؿ  ×بسك أذاهؿ صادؿًا باإِلظراض ظام يمذون بف افـٌل 

ظـ مماخذهتؿ ظذ ما يصدر مـفؿ ذم  ×، أي أن يسؾع افـٌل ظـ اإِلرضار هبؿ

صلكف، وهذا إظراض ظـ أذى خاص ٓ ظؿقم فف، ؾفق بؿـزفة ادعرف بالم افعفد، 

«ؾؾقًت آيات افؼتال بـاشخة فف
 (2)

. 

                                       
   (. 4/178) تػًر ابـ ـثر (1)

   (. 11/361) افتحرير وافتـقير (2)
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بافؽػ ظـ  ×إذا ؿؾـا: أمر افـٌل  اؽـ، يٌؼك احتامل ادظاء افـًخ ؿائاًم: ٕكف

معاؿٌتفؿ، ؾؼد جاء ما يدل ظذ وجقب معاؿٌتفؿ، ؾقؽقن احتامل افـًخ واردا، وإن 

 محؾـا أية ظذ ادعـك احلؼقؼل وادجازي.

 واحلاصؾ أن همٓء ٓ يرون افـًخ ذم أية، وإن اختؾػ افًٌب. 

رون مـ أهؾ افعؾؿ أن آية إحزاب مـًقخة بآيات افؼتال، ذهب وؿد رأى آخ

إػ هذا ظطاء
(1)

ومؽل بـ أيب ضافب وابـ حزم وافٌغقي وابـ اجلقزي وافؼرضٌل  

وافشقـاين وؽرهؿ ممـ صـػ ذم افـاشخ وادـًقخ ذم افؼرآن افؽريؿ
(2)

. 

، وظدم ووجف هذا افؼقل: أن آية إحزاب ؾقفا إمر باإلظراض ظـ ادـاؾؼغ

معاؿٌتفؿ، بقـام ذم آية افتقبة إمر بؿجاهدهتؿ، ؾافتعارض بقـفام بغ، ويزول إذا ما 

 ؿقؾ بافـًخ، شقام إذا ظؾؿـا أن شقرة إحزاب متؼدمة افـزول ظذ شقرة افتقبة.

إيذاءهؿ إياك وٓ حتتػؾ بف ، أو إيذاءك إياهؿ  ﴾ڃ ڃ﴿ » ؿال افٌقضاوي:

«وفذفؽ ؿقؾ إكف مـًقخ جمازاة أو مماخذة ظذ ـػرهؿ ،
 (3)

. 

ويـاؿش هذا افؼقل: أن افـًخ إمهال ٕحد افدفقؾغ، وإظامل افدفقؾغ أوػ مـ 

إمهال أحدمها، وأيضًا: أن افـًخ ٓ يصار إفقف إٓ إذا مل يؿؽـ اجلؿع بغ إدفة، 

 وهق هفـا ممؽـ.

أن مـ  ما ذهب إفقف صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة  -إن صاء اهلل تعاػ -وافراجح 

أية ؽر مـًقخة، ومعـك اجلفاد ذم آية افتقبة معـاه ادعؾقم، وهق جفادهؿ بافقد، 

                                       
   (.4/74) اكظر: تػًر افٌغقي( 1)

 /6) قيتػًر افٌغ ، (51)ص ٓبـ حزم افـاشخ وادـًقخ (،9/5851) اهلداية إػ بؾقغ افـفاية اكظر:( 2)

 /4) ؾتح افؼدير (،17/174)  افؼرضٌلتػًر (،47)ص ادصػك مـ ظؾؿ افـاشخ وادـًقخ (،361

افـاشخ  (،22)ص ٓبـ شالمة افـاشخ وادـًقخ (،144)ص فؾؿؼري افـاشخ وادـًقخ (،411

   (. 167)ص وادـًقخ فؾؽرمل

   مع حاصقة افشفاب(. -7/177) تػًر افٌقضاوي (3)
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وؿت كزول أية ×  ؽر أن هذا ٓ يعؿؾ بف إٓ ذم احلال افتل ـان ؾقفا افـٌل

افؽريؿة مـ ظزة أهؾ اإليامن وتؽاثرهؿ، ووعػ أهؾ افـػاق وؿؾة كارصهؿ، وأما 

وحؽؿفا حمؽؿ، وذفؽ ظـد خشقة افػتـة ظذ أهؾ  آية إحزاب ؾافعؿؾ ؾقفا ثابت

 اإليامن، شقاء مـ افعدو افداخؾ أو افعدو اخلارج.

 ة:عسااآلية الت
 .[39: افـجؿ]  ﴾مئ ىئ يئ جب حب خب﴿ٹ ٹ 

 :ؿال صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة 

ٔية  » ـاس ظـ ا قخٌة، وؿقؾ: خمصقصة، وؿقؾ: ةمتعدد أجقبةً وؿد ذـر اف ، ظذ أهنا مًـ

ـ َشْعقِف.خمتصة بؼِع  ٌٌف اإليامن افذي هق ذط وصقل افثقاب م ـا، وؿقؾ: ش ٌؾ ـ ؿ  َم

ىئ يئ  ﴿وأية ٓ حتتاج إػ رء مـ هذا، ؾنن اهلل أخَز ظام ذم افصحػ أكف 

ومل يؼؾ: ٓ َيـتػُع إّٓ بام شعك، وأَن اإلكًان ؾقام يـتػع بف ذم افدكقا ؿد  ، ﴾جب حب خب

 يؾزم مـ َكْػِل ادؾِؽ َكْػل آكتػاع، فؽـ هق يـتػع بام َيؿِؾؽف وبام ٓ َيؿِؾؽف، ؾال

يًتحؼُّ افثقاَب ظذ َشْعِقف ٕكف حُؼف، ؾال خَياف مـف طؾاًم وٓ َهْضاَم، وأما شعُل ؽِره 

ؾفق فذفؽ افغر، ؾنن شَعك فف ذفؽ افغُر أثاب اهلل ذفؽ افًاظل ظذ شعقف، وكػع 

«ائف فغره ويـتػع اددظق ففهذا مـ شعل ذفؽ بام صاء، ـام يثقب افداظل ظذ دظ
(1)

. 

 : والترجيح الدراسة
حؽك صقخ اإلشالم ظـ افٌعض افؼقل بـًخ أية افؽريؿة، وفعؾ افًٌب 

افذي جعؾفؿ يؼقفقن هبذا، هق طـفؿ أن أية افؽريؿة متـع اكتػاع اإلكًان بعؿؾ 

تػاع ؽره، ؾرأوا كًخفا دؾعا فؾتعارض بقـفا وبغ إدفة إخرى افدافة ظذ اك

 افعٌد بًعل ؽره.

                                       
 (3/64) افػتاوى افؽزى (، واكظر:4/249حمؿد ظزير صؿس) مجع وحتؼقؼ: -دًائؾؾ واجامع افرشائ( 1)

 (. 7/499،18/143،24/312جمؿقع افػتاوى ) (،1/126) مجع حمؿد رصاد -جامع افرشائؾ
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ـاشخ هلا ؿقل اهلل جؾ صلكف: ٌاس، وأن اف خ ظـ اـب ظ ڌ ڎ ﴿ ويذـر افؼقل بافًـ

وؿد حؽاه ظـف اإلمام افطزي بصقغة  [21افطقر:] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 

ـاده افتؿريض أوًٓ، ثؿ شاق إش
(1)

ـقع افشقخ حمؿد زاده اختقاره ، وطاهر ص
(2)

. 

 : ؾؼال ؼقل ٓبـ ظٌاس،ابـ ظطقة ووعػ كًٌة هذا اف وؿد ردَّ 

 وهذا ٓ يصح ظـدي ظذ ابـ ظٌاس: ٕكف خز ٓ يـًخ، وٕن ذوط افـًخ»

« فقًت هـا، افؾفؿ إٓ أن يتجقز ذم فػظة افـًخ: فقػفؿ شائالً 
 (3)

. 

ؾال يؼال بافـًخ، وٓ  ؾأية خز، ثؿ اجلؿع بغ إدفة ممؽـ،، وصدق

مهال، وهلذا: ؾؿذهب إـثر ظذ أن أية يصار إفقف: صقاكة فألدفة افؼظقة مـ اإل

حمؽؿة ؽر مـًقخة
(4)

. 

يرى أن أية ٓ تعارض  -وؽره مـ أهؾ افعؾؿ-بؾ إنَّ صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة 

بقـفا وبغ إدفة إخرى افدافة ظذ اكتػاع افعٌد بًعل افغر، ؾؾؽؾ مـفا مقوقظف 

فعٌد بًعل ؽره، بؾ ؾقفا افدٓفة ظذ ادًتؼؾ، ؾآية افـجؿ فقس ؾقفا ما يـػل اكتػاع ا

ظدم اشتحؼاق افعٌد فًعل افغر، وهذا ٓ يؿـع أكف ؿد يـتػع بعؿؾ ؽره مـ ؽر 

اَمِل افغر، ٓ يًتحؼف افعٌد: ٕكف فقس  اشتحؼاؿف فف، ـام دفت ظؾقف إدفة، ـَ وهذا 

ؿد هيٌف افغر فف، ؾقـتػع بف مآ فف، فؽـ
(5)

 ؿقفف تعاػ: أن افالم ذم ، ويدل هلذا،

 فالشتحؼاق. ﴾يئ﴿
                                       

 ، (7171 /11) اهلداية إػ بؾقغ افـفاية (،7/416) تػًر افٌغقي (،22/81) افطزي تػًر اكظر:( 1)

(، وؿد ذـره بعض ادصـػغ ذم 198افـاشخ وادـًقخ فؾؽرمل)ص (،4/213) افقشقط فؾقاحدي

فؾؿؼري  ،افـاشخ وادـًقخ (58)ص ادـًقب ٓبـ حزم افـاشخ وادـًقخ افـًخ ومل يتعؼٌف، اكظر:

 (.6/268فٌاب افتلويؾ) (، وـذا بعض ادػنيـ ـاخلازن ذم171)ص

      (. 4/321حاصقة زاده ظذ افٌقضاوي) (2)

 افٌحر ادحقط واكظر: (،8/81) زاد ادًر وهؽذا ؿال ابـ اجلقزي ذم: (،5/188ادحرر افقجقز) (3)

 افـاشخ وادـًقخ فؾؽرمل (،3/82) بدائع افتػًر (،4/78) افتًفقؾ فعؾقم افتـزيؾ (،8/164)

   (. 198)ص

   (. 5/331) تػًر افثعافٌل (،21/56) اجلامع ٕحؽام افؼرآن (،423)ص دؽل اإليضاح (4)

   (. 5/188) ادحرر افقجقز (،24/366) جمؿقع افػتاوى اكظر:( 5)
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ورأي آخر، يؾتؼل مع هذا افؼقل ذم ظدم كًخ آية افـجؿ إٓ أن أصحابف يرون 

أن أية دافة ظذ مـع اكتػاع ادقت بًعل ؽره، ثؿ يؼقفقن: إن إدفة افتل ؾقفا 

اكتػاع ادقت بًعل ؽره ؾقفا أن ادقت اكتػع: ٕكف متًٌب ذم هذا آكتػاع
(1)

. 

ـاين وؽره أن آية اورأى اف خرى خاصة،شق دفة ٕا جؿ ظامة، وٕا تعارض بغ ظام  وٓ ـف

خ، ؾؼال:  ـ ؿال بافًـ ، ؾؼد ذهب إػ ختطئة م ـ ثؿَّ  وخاص، وم

وبؿثؾ ما ورد  ﴾ژ ژ ڑ﴿ :وهذا افعؿقم خمصقص بؿثؾ ؿقفف شٌحاكف»

ذفؽ، ذم صػاظة إكٌقاء، وادالئؽة فؾعٌاد ومؼوظقة دظاء إحقاء فألمقات وكحق 

ومل يصب مـ ؿال: إن هذه أية مـًقخة بؿثؾ هذه إمقر، ؾنن اخلاص ٓ يـًخ 

افعام بؾ خيصصف، ؾؽؾ ما ؿام افدفقؾ ظذ أن اإلكًان يـتػع بف وهق مـ ؽر شعقف، 

«ـان خمصصًا دا ذم هذه أية مـ افعؿقم
 (2)

. 

 وظذ ـٍؾ، ؾأية حمؽؿة ؽر مـًقخة. 

 : ةشر اعاآلية ال
 [48:افؼؾؿ] ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ        ڌ  ڎ ڎ ڈ    ڈ      ڇ ڇ ﴿ٹ ٹ 

 : ؿال صقخ اإلشالم

وؿد ؿقؾ ذم معـاه: اصز دا  ﴾ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌ   ڌ  ڎ ڎ ڈ    ڈ    ﴿»

حيؽؿ بف ظؾقؽ، وؿقؾ: اصز ظذ أذاهؿ فؼضاء ربؽ افذي هق آت، وإول أصح ، 

  ؾإول: ما يؼدره مـ ادصائب . وحؽؿ اهلل كقظان: خؾؼ وأمر،

 وافثاين: ما يلمر بف ويـفك ظـف. 

وافعٌد ملمقر بافصز ظذ هذا وظذ هذا، ؾعؾقف أن يصز دا أمر بف، ودا هنك ظـف، 

 ؾقػعؾ ادلمقر ويسك ادحظقر، وظؾقف أن يصز دا ؿدره اهلل ظؾقف. 

وبعض ادػنيـ يؼقل : هذه أية مـًقخة بآية افًقػ، وهذا يتقجف إن ـان 

                                       
   (. 4/321) (، حاصقة زاده3/82) بدائع افتػًر (،8/81) (، زاد ادًر29/16) اكظر: تػًر افرازي( 1)

     (. 5/331) تػًر افثعافٌل (،7/58) ادحذ (، واكظر:5/162ؾتح افؼدير) (2)
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 فقس مجقع أكقاع افصز فؼتال، ؾقؽقن هذا افـفل مـًقخًا،فل ظـ اذم أية افـ

 مـًقخة، ـقػ وأية مل تتعرض فذفؽ هـا ٓ بـػل وٓ إثٌات، بؾ افصز واجب

حلؽؿ اهلل ما زال واجًٌا، وإذا أمر باجلفاد، ؾعؾقف أيضًا : أن يصز حلؽؿ اهلل، ؾنكف 

تع بف يقم أحد واخلـدق، وظؾقف يٌتذ مـ ؿتاهلؿ بام هق أظظؿ مـ ـالمفؿ، ـام اب

«حقـئذ أن يصز، ويػعؾ ما أمر بف مـ اجلفاد
 (1)

. 

 :والترجيح الدراسة
يرى بعض أهؾ افعؾؿ أن هذه أية مـًقخة، وـذا كظائرها مـ أيات افتل 

ؾقفا إمر بافصز، ممـ ذـر افـًخ ادؼري وأبق ظٌد اهلل ابـ حزم وابـ اجلقزي
(2)

. 

ـ أ غ اختقارهوطاهر صـقع اب يب زـم
(3)

، وؿد حؽاه افؼرضٌل واخلازن بصقغة افتؿريض
(4)

. 

مر بافصز يؼتيض ترك افؼتال، ومعؾقم أن وـلن أرباب هذا افؼقل ؾفؿقا أن إ

ترك افؼتال ؿد جاء ما كًخف، فؽـ هذا افػفؿ ؽر صحقح: ٕن افصز مل يلت 

افصز ٕمر اهلل  ـًخ، ؾقؼال:مطؾؼًا، وإكام جاء بافصز ٕمر اهلل، وهذا ٓ يؿؽـ أن ي

 ـان مؼوظًا، ثؿ كًخ.

ثؿ إن افصز ٓ يـاذم افؼتال بؾ هق ملمقر بف حتك مع افؼتال، ؾام أحقج ادؼاتؾ 

  ؟!!.ؾؽقػ يؼال بافـًخ ،إػ افصز، وإذا ـان ـذفؽ

 أن افـًخ إكام يصار إفقف ظـد تعارض إدفة. -أيضاً -ومعؾقم

زظؿ » ؿال: [48افطقر:] ﴾حئ جئ ی﴿ قر:ودا أورد ابـ اجلقزي آية افط

أن معـك افصز مـًقخ بآية افًقػ، وفقس بصحقح: ٕكف جيقز أن  بعض ادػنيـ:

                                       
   (. 8/325) جمؿقع افػتاوى (1)

كقاشخ  (،61)ص افـاشخ وادـًقخ ٕيب ظٌد اهلل ابـ حزم ،183افـاشخ وادـًقخ فؾؿؼري ص اكظر:( 2)

   (. 212)ص افـاشخ وادـًقخ فؾؽرمل (،2/612) افؼرآن

   (. 5/24) تػًر ابـ أيب زمـغ اكظر:( 3)

   (. 7/141) تػًر اخلازن (،21/182) اجلامع ٕحؽام افؼرآن اكظر:( 4)
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«يصز حلؽؿ ربف ويؼاتؾفؿ، وٓ تضاد بغ أيتغ
 (1)

. 

 .  وهذا معـك ما أصار إفقف صقخ اإلشالم ابـ تقؿقة

 ؼتال، ومعـاها:أن أية ٓ تشر إػ مًلفة ترك اف  ويرى صقخ اإلشالم

 اصز يا حمؿد ظذ أمر ربؽ افؼظل وافؽقين. 

وظذ هذا مجع ؽػر مـ ادػنيـ مـ أن أية حمؽؿة، مـفؿ: افطزي ومؽل 

وافٌغقي وابـ ظطقة وافرازي وافؼرضٌل وأبق حقان وابـ افؼقؿ وابـ ـثر وأبق 

افًعقد وافؼاشؿل وؽرهؿ
(2)

. 

 هـا أمره وهق ما مُحؾف إياه مـ اإِلرشال وادراد بحؽؿ افرّب » ؿال ابـ ظاصقر:

افتل  وآوطالع بلظٌاء افدظقة. وهذا احلؽؿ هق ادًتؼرأ مـ آيات إمر بافدظقة

ؾفذا  [7اددثر:] ﴾ۅ ۅ  ﴿ إػ ؿقفف : [2-1اددثر:] ﴾ھ ھ     ے ے ۓ  ﴿ أوهلا:

اكتظار  هق افصز ادلمقر بف ذم هذه أية أيضًا. وٓ جرم أن افصز فذفؽ يًتدظل

«افقظد بافـك وظدم افضجر مـ تلخره إػ أمده ادؼدر ذم ظؾؿ اهلل 
(3)

. 

ہہ ہ   ہ  ﴿ :بافصز جاء مطؾؼًا، ـؼقفف شٌحاكف × واظؾؿ أن أمر افـٌل

 ، وجاء مؼقدا [61افروم:] ﴾جئ حئ  مئ ىئ يئ﴿ :وؿقفف [49]هقد: ﴾ھ

 ف:، وؿقف[131ضف:] ﴾ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  :بافصز ظذ أذاهؿ مـ افؼقل، ـؼقفف

، ؾفذا ؿد ؿال مجع مـ افعؾامء: إكف مـًقخ بآية [11ادزمؾ:] ﴾ڑ ک ک ک﴿

افًقػ
(4)

 . وافػرق بغ هذا افـقع وما كحـ بصدده واوح.

                                       
   (.2/592) كقاشخ افؼرآن (1)

 تػًر (،4/341) فؾقاحدي افقشقط (،12/7653) اهلداية إػ بؾقغ افـفاية (،23/199) جامع افٌقان (2)

 21اجلامع ٕحؽام افؼرآن ) (،31/98) تػًر افرازي (،5/354) ادحرر افقجقز (،8/211) افٌغقي

تػًر  (،8/211) تػًر ابـ ـثر (،3/186) بدائع افتػًر (،8/311) افٌحر ادحقط (،182/

 /29) افتحرير وافتـقير (،29/37) روح ادعاين (،9/19) تػًر أيب افًعقد (،5/471) افثعافٌل

 (.   17/5918) تػًر افؼاشؿل ، (114

   (.29/114) افتحرير وافتـقير (3)

   (. 2/617) اكظر: كقاشخ افؼرآن( 4)
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 : ةدية عشر احاآلية ال
 .[6افؽاؾرون:] ﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ٹ ٹ 

 :  ؿال أبق افعٌاس ابـ تقؿقة

ظؾقف  طـقها دفتوؿد ؿال ضائػة مـ ادػنيـ أن هذه افًقرة مـًقخة أي ؾقام  »

يتضؿـ ترك افؼتال  ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ﴿ : مـ ترك افؼتال ؾنهنؿ طـقا أن ؿقفف

 ومعؾقم أن اهلل مل يلمر كٌقف بؿؽة بافؼتال بؾ إكام أمره بافؼتال بادديـة... 

مـًقخة، هذا ملخذهؿ،  [1افؽاؾرون:] ﴾ٱ ٻ ٻ ﴿ ؾافذيـ ؿافقا:

بـفل، بؾ مضؿقهنا افزاءة  وافصقاب أن هذه أية مل تتعرض فؾؼتال ٓ بلمر وٓ

ريض  مـ ديـ افؽػار، وهذا أمر حمؽؿ ٓ يـًخ أبدًا، وأما أن يؼال ؾقفا أو ذم ؽرها

افرشقل بديـ ـاؾر ؾفذا مل يؼؾف أحد مـ ظؾامء ادًؾؿغ أصاًل، وٓ أحد مـ شؾػ 

وفغ ـ ٕا ٓ م ٕمة، و ـ هق مػٍس ظذ اهلل  ا ٓ م ٓ يؼقل ذفؽ إ ـ، و خري ـ ٔا ٓ م «ورشقفف، و
 (1 )

. 

 :  والترجيح الدراسة
ٔية افؽريؿة  يمـد صقخ اإلشالم ڤ ڤ ڦ  ﴿ ذم ظدد مـ ممفػاتف ظذ معـك ا

ـ ظؿؾف، ؾننَّ حرف افالم ذم فغة  »وهق: أهنا  -﴾ڦ ـ ظؿؾفؿ، وبراءهتؿ م ـؾؿة تقجب براءتف م

ختصاص، ؾؼقفف: ؽؿ  ﴾ ڤ ڤ ڦ ڦ ﴿ افعرب يدل ظذ ٓا ٓ يدل ظذ أكؽؿ خمتصقن بدـي

ٓ تؼـقين ؾقف ل  ام ؿال أذـؽؿ ؾقف، وأكا خمتص بدـي ىت يت جث مث                                       جت حت خت مت ﴿ : ،ـ 

«[41: يقكس ]       ﴾ىث يث حج مج جح
(2)

. 

خ،  ٓ يؼٌؾ افًـ ـاسوهذا ادعـك معـك حمؽؿ  ذب اف ـ ـأ خف م ـ ثؿ ؾؿدظل ًك ـػرهؿ وم وأ
(3)

. 

                                       
جمؿقع  (،3/544) افػتاوى افؽزى (،3/58) جلقاب افصحقحا (، واكظر:323-2/317) افصػدية (1)

   (. 28/526افػتاوى )

 (.   3/58) اجلقاب افصحقح (2)

وهذا ما  (،1/247) بدائع افػقائد ( ،3/58) اجلقاب افصحقح (،11/269) جمؿقع افػتاوى اكظر:( 3)

 (. 5/723) يرؾتح افؼد (،22/537) اجلامع ٕحؽام افؼرآن ؿافف مجع مـ ادػنيـ، اكظر:
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وذهب بعض ادػنيـ
(1)

أية: ٕكف رأى أن أية ترمل إػ ظدم إمر  إػ كًخ 

إين كٌل مٌعقث إفقؽؿ: ٕدظقـؿ إػ احلؼ وافـجاة، ؾنذا مل » افؼتال، ظذ معـك:ب

«وٓ تدظقين إػ افؼك ـل، ومل تتٌعقين، ؾدظقين ـػاؾًا،تؼٌؾقا م
(2)

ؾفل إذًا مـًقخة 

 بآيات ؾرض اجلفاد
(3)

 . 

فٌغقي وافؼرضٌل وأبق حقان وابـ جزي وممـ اختاره افًؿرؿـدي وافقاحدي وا

واجلالل ادحع وابـ ظادل
(4)

 . 

 : مها ، وافؼقل بافـًخ ؽر متجف: فًٌٌغ اثـغ

ومػارؿة  أوهلام: أن أية فقس ؾقفا إمر بسك افؼتال، بؾ هل فؾزاءة مـ افؼك،

ذم ديـفؿ، ؾفل  × افؽػر، وفؼطع ضؿعفؿ وإثٌات يلشفؿ مـ إمؽاكقة دخقل افـٌل

 شقرة اإلخالص وافزاءة مـ افؼك.

ثاكقًا: أية مل تتعرض فؾؼتال ٓ إجيابًا وٓ هنقًا، ؾؽقػ كؼقل إن أيات افتل ؾقفا 

ؾرض اجلفاد كًخت أية افؽريؿة، ؾغاية ما يؽقن أن ذم أية افًؽقت ظـ 

 افؽػار، وهذا ٓ يعـل افـفل ظـ ؿتاهلؿ.

إٓ ظـد ظدم اجلؿع بغ إدفة، واجلؿع ثافثًا: أن افؼقل بافـًخ ٓ يصار إفقف 

هفـا ممؽـ، وهذا ظذ ؾرض أن أية ؾقفا افـفل ظـ ؿتال افؽػار تـزًٓ، ؾتحؿؾ 

                                       
ادصػك مـ  ـام ذم ووصػفؿ بلهنؿ إـثر، (،519)ص كقاشخ افؼرآن وصػفؿ ابـ اجلقزي بافؽثرة ـام ذم ( 1)

(، وظاروف إفقد 9/254) (، وظزاه فؾؿػنيـ ـام ؾقزاد ادًر59)ص ظؾؿ افـاشخ وادـًقخ

 ( ؾعزى افؼقل بنحؽام أية فألـثر.31/254) ؾروح ادعاين

 (،531 /5) ادحرر افقجقز (،8/523) افٌحر ادحقط ، واكظر: (31/254) وح ادعاينإفقد ؾرؿافف ( 2)

     (. 4/221) افتًفقؾ فعؾقم افتـزيؾ ، (22/537) اجلامع ٕحؽام افؼرآن

كقاشخ  (،216)ص فؾؿؼري افـاشخ وادـًقخ (،68)ص افـاشخ وادـًقخ ادـًقب ٓبـ حزم اكظر:( 3)

 هلٌة اهلل كاشخ افؼرآن ومـًقخف (،59)ص ادصػك مـ ظؾؿ افـاشخ وادـًقخ (،519)ص افؼرآن

    (.226)ص افـاشخ وادـًقخ فؾؽرمل ، (58)ص

(، اجلامع 8/564) تػًر افٌغقي (،2/1237فؾقاحدي ) افقجقز (،3/614) تػًر افًؿرؿـدي اكظر:( 4)

،تػًر  ( 4/221) م افتـزيؾافتًفقؾ فعؾق (،8/523) افٌحر ادحقط (،22/537) ٕحؽام افؼرآن

   (. 21/535)  افؾٌاب ذم ظؾقم افؽتاب (،631) اجلالفغ
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أية ظذ حال افضعػ، ؾقـفك ؾقفا ظـ ؿتال افؽػار، وأما ذم حال افؼقة ؾقعؿؾ 

 بآيات اجلفاد.

يؼٌؾ  ٓوظذ ـٍؾ، ؾأية حمؽؿة ـام هق افصحقح، ومقوقظفا افذي شقؼت فف 

 .  افـًخ ـام ؿرر ذفؽ أبق افعٌاس ابـ تقؿقة

وإوػ أن تػن بام ٓ تؽقن مـًقخة: ٕن افـًخ خالف »ؿال إفقد: 

«افظاهر، ؾال يصار إفقف إٓ ظـد افيورة
(1)

. 

 

 

                            

                                       
   (. 31/254) روح ادعاين (1)
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 اخلامتة
افصالة وافًالم ظذ كٌقف  بعد محد اهلل تٌارك وتعاػ، وافثـاء ظؾقف بام هق أهؾف، ثؿ

 :حثوخرتف مـ خؾؼف، ؾلدون أهؿ ما تقصؾت إفقف ذم هذا افٌ

 ـثرة ادمفػات ذم باب افـاشخ وادـًقخ، وؿؾة افتحؼقؼ ؾقف. -

تقشع افؽثر مـ أهؾ افعؾؿ ذم ادظاء افـًخ ذم أيات افؼرآكقة، ويتضح هذا  -

ق وافصػح ـػـر وافعـافصٌـبرة ـات أمــػ فميـقـات افًـخ آيـافقه مـ كًـا ؿـبؿ

 وادجادفة.

 دؿة ابـ تقؿقة ذم هذا افٌاب، ـدؿتف ذم ؽره مـ أبقاب افعؾؿ. -

إؿالل ابـ تقؿقة مـ افؼقل بافـًخ، وافتقجقف فميات افؼرآكقة، وإظامفف اجلؿع  -

 ما أمؽـ.

 أربع آياتبـًخ ات افتل درشت إحدى ظؼة آية، ؿال ابـ تقؿقة جمؿقع أي -

، ؽر مـًقخ ة، وافٌاؿل شٌع آيات حمؽؿفدراشة ذم واحدة مـفا، واؾؼت امـفا

 .  افدراشة مقاؾؼة فرأي أيب افعٌاس ـاكت

 أن افؼقل بافـًخ ٓ يؾجل إفقف، إٓ ظـد تعذر اجلؿع، ومعرؾة افتلريخ. -

وأويص ذم هذا افٌحث بجؿع أؿقال ادحؼؼغ مـ أهؾ افعؾؿ ذم هذا افٌاب، 

وؿٌؾفام ابـ ظطقة وافرازي. إذ هق باب ظظقؿ مـ ـابـ ؿقؿ اجلقزية وابـ ـثر، 

 أبقاب افعؾؿ بؽتاب ربـا، وٓ ختػك مـزفتف.

 هذا، وما ـان ذم بحثل مـ صقاب ؾفق حمض ؾضؾ اهلل تعاػ، وما ـان ؾقف مـ

 × قففــورش مـفريء ــب  ، واهلل انـطـل وافشقــػًــ كـل ؾؿــطـص وخـكؼ
 وـتابف افعزيز.

 د هلل رب افعادغ.وآخر دظقاكا أن احلؿ
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 فهرس املصادر واملراجع
، حمؿد بـ ظٌد اهلل ابـ افعريب، حتؼقؼ حمؿد ظٌد افؼادر ظطا، دار أحكام القرآن البن العربي -

 افػؽر فؾطٌاظة وافـؼ، فٌـان.

، أمحد بـ ظع افرازي اجلصاص، حتؼقؼ حمؿد افصادق ؿؿحاوي، دار أحكام القرآن للجصاص -

 هـ .1415بروت،إحقاء افساث افعريب، 

، حمؿد بـ إدريس افشاؾعل، حتؼقؼ ظٌد افغـل ظٌد اخلافؼ، دار افؽتب أحكام القرآن للشافعي -

 هـ.1411افعؾؿقة، بروت، 

، حمؿد إمغ بـ حمؿد ادختار بـ ظٌد افؼادر اجلؽـل أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن -

 قائد.افشـؼقطل، إذاف افشقخ بؽر أبق زيد، دار ظامل افػ

، حمؿد افؼبقـل اخلطقب، حتؼقؼ : مؽتب افٌحقث اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع -

 .هـ1415دار افػؽر، دار افػؽر، بروت،  -وافدراشات 

، بدر افديـ حمؿد بـ هبادر بـ ظٌد اهلل افزرـق، حتؼقؼ: د. البحر المحيط في أصول الفقو -

 هـ.1421وت، افطٌعة إوػ ،فٌـان/ بر -حمؿد حمؿد تامر، دار افؽتب افعؾؿقة 

، مجعف يني افًقد حمؿد، دار ابـ بدائع التفسير الجامع لما فسره اإلمام ابن قيم الجوزية -

 هـ.1427اجلقزي، افًعقدية، افطٌعة إوػ،

، تلفقػ أيب حمؿد ظٌد اهلل بـ مًؾؿ بـ ؿتقٌة، حتؼقؼ افًقد أمحد صؼر، تأويل مشكل القرآن -

 هـ.1393هرة، افطٌعة افثاكقة،مؽتٌة دار افساث، افؼا

، ظٌد اهلل بـ مًؾؿ بـ ؿتقٌة، ذحف وكؼه: افًقد أمحد صؼر، ادؽتٌة تأويل مشكل القرآن -

 بدون ضٌعة، بدون شـة ضٌع. افعؾؿقة،

إرصاد افعؼؾ افًؾقؿ إػ مزايا افؼرآن افؽريؿ، أيب افًعقد حمؿد بـ حمؿد  ،تفسير أبي السعود -

 افعريب، بروت.افعامدي، دار إحقاء افساث 

 -حتؼقؼ : أحاديثف حمؿد ظٌد اهلل افـؿر  ، أبق حمؿد احلًغ بـ مًعقد افٌغقي،تفسير البغوي -

 هـ.1417 ،افطٌعة افرابعة شؾقامن مًؾؿ احلرش، دار ضقٌة، -ظثامن مجعة وؿرية 

قضاوي ، أكقار افتـزيؾ وأهار افتلويؾ، أيب اخلر ظٌد اهلل بـ ظؿر بـ حمؿد افٌتفسير البيضاوي -

 دار افػؽر، بروت.

ًققضل، دار احلديث، تفسير الجاللين، - ـ أيب بؽر ادحع، واجلالل اف ـ ب د افرمح ٕوػ. ٌظ  افؼاهرة، افطٌعة ا

ظالء افديـ ظع بـ حمؿد بـ إبراهقؿ  ،تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل -

 ـ.ه1399بروت،  افٌغدادي افشفر باخلازن، دار افػؽر،
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، مػاتقح افغقب، ؾخر افديـ حمؿد بـ ظؿر افتؿقؿل افرازي افشاؾعل، دار افؽتب تفسير الرازي -

 هـ، افطٌعة إوػ.1421افعؾؿقة، بروت،

حتؼقؼ  ،ي، كك بـ حمؿد بـ أمحد أبق افؾقث افًؿرؿـدتفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم -

 بروت. حمؿقد مطرجل، دار افػؽر، د.

تلفقػ افعالمة حمؿد مجال افديـ افؼاشؿل، أذف ظذ تصحقحف حمؿد ؾماد ، تفسير القاسمي -

 هـ.1376ظٌد افٌاؿل، دار إحقاء افؽتب افعربقة، افطٌعة إوػ،

ـار، افطٌعة افثاكقة، تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار -  هـ .1366، فإلمام حمؿد رصقد روا، دار اد

، حتؼقؼ أيب ظٌد اهلل حًغ ظؽاصة، حمؿد بـ مصطػك نينتفسير القرآن العزيز البن أبي زم -

 هـ.1423افؽـز، افـاذ افػاروق احلديثة، افؼاهرة، افطٌعة إوػ،

، ظٌد افرمحـ بـ حمؿد بـ إدريس افرازي ادعروف بابـ أيب حاتؿ، حتؼقؼ تفسير القرآن العظيم -

 ادؽتٌة افعكية، صقدا. أشعد حمؿد افطقب،

ًقد وآخرون،تفسير القرآن العظيم - ـثر، حتؼقؼ مصطػك اف ـ  يب افػداء إشامظقؾ ب ٓد افشقخ. ،ٕ  ٌة أو  مؽت

ـ تفسير القرآن للسمعاني - ـ إبراهقؿ وؽـقؿ ب ًؿعاين، حتؼقؼ ياه ب د اجلٌار اف ـ ٌظ ـ حمؿد ب ، أيب ادظػر ـمصقر ب

ًعقدية، ـ، افرياض،اف ـ ؽـقؿ، دار افقض ٕوػ.1418ظٌاس ب  هـ،افطٌعة ا

،  ظٌد افرزاق بـ مهام افصـعاين، حتؼقؼ د. مصطػك مًؾؿ حمؿد، لصنعانيتفسير القرآن ل -

 هـ، افطٌعة إوػ.1411مؽتٌة افرصد، افرياض، 

تلفقػ اإلمام ظز افديـ ظٌد افعزيز بـ ظٌد افًالم  اختصار افـؽت فؾاموردي، تفسير القرآن، -

بروت،  ل، دار ابـ حزم،افًؾؿل افدمشؼل افشاؾعل، حتؼقؼ افدـتقر ظٌد اهلل بـ إبراهقؿ افقهٌ

 هـ، افطٌعة إوػ.1416

فإلمام حمؿد ظٌد اهلل بـ مًؾؿ بـ ؿتقٌة، دار مؽتب اهلالل، بروت،  ،تفسير غريب القرآن -

 هـ، مراجعة افشقخ إبراهقؿ حمؿد رمضان. 1414افطٌعة إوػ، 

ٕوػ.1424، حتؼقؼ أمحد ؾريد دار افؽتب افعؾؿقة، بروت،تفسير مقاتل بن سليمان األزدي -  هـ، افطٌعة ا

، صافح ظٌد افًؿقع أيب الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني -

 بروت. ادؽتٌة افثؼاؾقة، إزهري،

، ظالء افديـ أيب احلًـ ظع بـ شؾقامن ادرداوي احلـٌع، التحبير شرح التحرير في أصول الفقو -

افًعقدية /  -يـ، د. ظقض افؼرين، د. أمحد افناح، مؽتٌة افرصد، حتؼقؼ : د. ظٌد افرمحـ اجلز

 هـ.1421 -افرياض، افطٌعة  إوػ ، 

 .1884 تقكس ، فؾشقخ حمؿد افطاهر ابـ ظاصقر، افدار افتقكًقة فؾـؼ،التحرير والتنوير -
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يقشػ  ، مجال افديـ ظٌد اهلل بـتخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري -

 ، افرياض بـ حمؿد افزيؾعل، إوػ، حتؼقؼ ظٌد اهلل بـ ظٌد افرمحـ افًعد، دار ابـ خزيؿة،

 هـ، افطٌعة. 1414

، ٕيب جعػر حمؿد بـ جرير افطزي، حتؼقؼ د. ظٌد اهلل جامع البيان عن تأويل آي القرآن -

 هـ.1422مرـز هجر فؾٌحقث، افؼاهرة، افطٌع إوػ.  افسـل،

 د. ظٌد اهلل افسـل، ، حمؿد بـ أمحد بـ أيب بؽر افؼرضٌل، حتؼقؼ:ام القرآنالجامع ألحك -

 هـ.1427فٌـان، افطٌعة إوػ، ، ممشًة افرشافة

 دار صادر، بروت. ،حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي -

 م. ترـقا.1998، مؽتٌة احلؼقؼة، حاشية شيخ زادة على تفسير القاضي البيضاوي -

 هـ.1419مؽتٌة احلؼقؼة، ترـقا، ،تفسير البيضاويحاشية شيخ زاده على  -

، أمحد بـ يقشػ ادعروف بافًؿغ احلؾٌل، حتؼقؼ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون -

 دار افؼؾؿ، دمشؼ. د.أمحد اخلراط،

مرـز  ، جالل افديـ افًققضل، حتؼقؼ د. ظٌد اهلل افسـل،الدر المنثور في التفسير بالمأثور -

 اهرة، افطٌع إوػ.هجر فؾٌحقث، افؼ

، ظٌد افرمحـ بـ ظع بـ حمؿد اجلقزي، ادؽتب اإلشالمل، زاد المسير في علم التفسير -

 هـ، افطٌعة افثافثة.1414بروت، 

، حمؿد بـ أيب بؽر بـ أيقب بـ شعد صؿس افديـ ابـ ؿقؿ زاد المعاد في ىدي خير العباد -

 هـ.1415فعؼون ، افطٌعة افًابعة وا اجلقزية، ممشًة افرشافة، بروت،

 بدون شـة ضٌع. ، ٕيب زهرة، دار افػؽر افعريب،زىرة التفاسير -

ـات، حتؼقؼ : حمؿد ظؾقش،الشرح الكبير -  بروت.  دار افػؽر، ، شقدي أمحد افدردير أبق افز

جار، حتؼقؼ، حمؿد ـب أمحد افػتقحل احلشرح الكوكب المنير المسمى - د. حمؿد  : ـٌع ادعروف باـب اـف

 هـ. 1413جامعة أم افؼرى، افطٌعة افثاكقة، ،، د. كزيف محادافزحقع

ًققاد،شرح فتح القدير - د افقاحد اف ـ ٌظ ـ حمؿد ب امل افدي  دار افػؽر، بروت، افطٌعة افثاكقة. ، 

مـصقر بـ يقكس بـ إدريس افٌفقيت، ظامل افؽتب، بروت، افطٌعة  شرح منتهى اإلرادات، -

 م.1996افثاكقة،

،  حمؿد بـ ظع بـ حمؿد افشقـاين ،ع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرفتح القدير الجام -

 بروت. دار افػؽر،

 مرظل بـ يقشػ بـ أيب بؽر افؽرمل، ،قالئد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن -

 هـ.1411حتؼقؼ شامل ظطا حًـ، دار افؼرآن افؽريؿ،
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يقكس بـ إدريس افٌفقيت، حتؼقؼ: هالل مصقؾحل  ، مـصقر بـ كشاف القناع عن متن اإلقناع -

 هـ.1412مصطػك هالل، دار افػؽر،  بروت، 

ـ مػؾح احلـٌع،المبدع في شرح المقنع - د اهلل ب ـ ٌظ ـ حمؿد ب  هـ. 1411ادؽتب اإلشالمل، بروت،  ، إبراهقؿ ب

دجافًة هـ، ا1411، صـػف، أبق ظٌقدة معؿر بـ ادثـك، ممشًة افرشافة،بروت،مجاز القرآن -

وجقاهر افعؾؿ،  أبق بؽر أمحد بـ مروان بـ حمؿد افديـقري افؼايض ادافؽل حتؼقؼ د.حمؿد ؾماد 

 هـ، افطٌعة إوػ.1423شزـغ، دار ابـ حزم، فٌـان/ بروت، 

، ابـ اجلقزي ظٌد افرمحـ أبق افػرج، المصفى بأكف أىل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ -

 . 1415افطٌعة إوػ ،  مـ، ممشًة افرشافة، بروت،حتؼقؼ : د.حاتؿ صافح افضا

، ٕيب جعػر افـحاس، حتؼقؼ، حمؿد ظع افصابقين، جامعة أم افؼرى، مؽة معاني القرآن الكريم -

 هـ، افطٌعة إوػ.1419ادرمة، 

ـ زياد افػراء، ظامل افؽتب، افطٌعة افثافثة،  ،معاني القرآن -  هـ.1413فإلمام أيب زـريا حيقك ب

، أبق ُظٌقد افؼاشؿ بـ شاّلم بـ اسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيو من الفرائض والسننالن -

غدادي،ظٌد اهلل  ف افرصد، افطٌعة افثاكقة،  اهلروي اٌف ـ صافح ادديػر، مؽٌت  هـ.  1418دراشة وحتؼقؼ: حمؿد ب

أبق حمؿد، حتؼقؼ ، ظع بـ أمحد بـ شعقد بـ حزم افظاهري الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم -

 هـ.1416د. ظٌد افغػار شؾقامن افٌـداري، دار افؽتب افعؾؿقة، 
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افطٌعة  حتؼقؼ: حاتؿ افضامـ، ممشًة افرشافة، رواية: أيب ظٌد افرمحـ حمؿد بـ احلًغ افًؾؿل،

 هـ.  1418افثافثة، 

حاس أبق جعػر، حتؼقؼ د. حمؿد ، أمحد بـ حمؿد بـ إشامظقؾ ادرادي افـالناسخ والمنسوخ -

 هـ.1418افػالح، افؽقيت،  افًالم حمؿد، مؽتٌةظٌد

، هٌة اهلل بـ شالمة بـ كك ادؼري، حتؼقؼ زهر افشاويش ، حمؿد ــعان، الناسخ والمنسوخ -
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، حتؼقؼ : د. حاتؿ صافح افضامـ، ؿتادة بـ دظامة بـ ؿتادة افًدود،  الناسخ والنسوخ -

 .1414ممشًة افرشافة، بروت، افطٌعة إوػ ، 
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 ملخص البحث

ىل توجيهات بالغية عوقف هذا البحث مع تعقبات علمية لإلمام اآللويس

، حيث تشاهبة يف سوريت البقرة واألعرافلبعض اآليات امللإلمام الرازي

عرض هذه  التعقبات وناقشها مستضيئًا بام ذكره غري هذين العاملني اجلليلني يف 

ـِ: )تعقبات ا آللويس عىل توجيهات الرازي للمتشابه اآليات نفسها ، وُعنوَن له  ب

(، وقد خرج البحث -عرض ومناقشة-اللفظي يف آيات األمر بدخول القرية

، ها حقها من الدراسات األكاديميـةبرضورة العناية بآيات املتشابه اللفظي ، وإعطائ

 وصىل اهلل وسلم عىل نبينا األمني ، واحلمد هلل رب العالني.      

 

                            



 

 املقدمة

من عدنان،  فياحلمد اهلل الذي أكرمنا بالقرآن، والصالة والسالم عىل املصط

 وعىل آله وصحبه والتابعني هلم بإحسان، أما بعد:

من ألطف علوم القرآن، وأشدها إعانة عىل إدراك  فإن علم املتشابه اللفظي

( مفاتيح الغيب)ف يف تفسريه: وقإعجاز كتاب اهلل، وقد رأيت اإلمام الرازي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ﴿ وقفات لطيفة مع قوله تعاىل يف سورة البقرة :

ٺ  ٺ  ٺ    ٺ    ٿٿ   ٿ  ٿ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ٹ

ڍ   ﴿ : يف سورة األعراف تعاىل ، وقوله[٨٥ – ٨٥البقرة: ] ﴾ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  

ک  ک  گ   گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  

، حاول توجيه معظم ما فيها من املتشابه [١٦١ –١٦١األعراف:] ﴾ہ   ہ

، وهو عنده بعنوان ١٥8١-٨/١٥٦٨انظر حول هذا النوع من علوم القرآن : اإلتقان يف علوم القرآن :  (١)

، وهو عنده بعنوان: ١/١١١: النوع الثالث والستون يف اآليات املشتبهات، وانظر الربهان للزركيش: 

از مم عقد فصو ا كثرية يف صوره، وقد اشتهرت تسميته عند النوع اخلامس: علم املتشابه، وتكلم فيه بإجي

املعارصين باملتشابه اللفظي ، وهو تقييد حسن يميزه عن غريه من املتشابه يف القرآن، انظر يف بيان وجه 

 .١1-١١التقييد : من بالغة املتشابه اللفظي يف القرآن الكريم: 

وإليها -القريش امللقب بفخر الدين الرازّي، مولده يف الري  هو أبو عبد اهلل حممد بن عمر التيمي البكري (١)

، ـه٦0٦، رحل إىل خوارزم وما وراء النهر وخراسان، وتويف يف هراة سنة : ٨51أو ـه ٨55سنة  -نسبته

، انظر (هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز يف البالغة)، و (مفاتيح الغيب) مصنفاته كثرية منها : تفسريه:

، طبقات الشافعية ١٨٥-5/١5٥، الوايف بالوفيات: ١٨١ -5/١5٥وفيات األعيان:  ترمجته يف :

 . ٦/1١1 ، واألعالم للزركيل :٥٦-٥١/٥١الكربى :



 

يف تلك ( روح املعاين)قد تعقبه يف تفسريه  اللفظي، مم رأيت اإلمام اآللويس

فات كلها؛ فرأيت أن ا استدراك يستحق الوقوف عنده ومناقشته فكتبت هذا الوق

 :البحث وعنونت له بـعنوان

، وكان من دوافع اختيار هذا 

 :  البحث

الباطل من بني يديه و ا من خلفه تعلقه بالكتاب العزيز الذي  ا يأتيه   -١

 تنزيل من حكيم محيد.

بعلم دقيق مرتبط أشد ا ارتباط بالبالغة، يقول عالمة البالغة ارتباطه  -١

ي واحلق ملنه  الشي  ...كأن هذا الفرع هو التطبيق احل»الدكتور حممد أبو موسى: 

سة تراث الشي  ، وقد تفلت من أيدي البالغيني ألهنم انرصفوا إىل مدارعبد القاهر

 . «يف جانبه النظري ، ومل يلتفتوا إىل املناحي التطبيقية ملنهجه

علِم املتشابه  -يف هذا العلم -عىل استدراك مطول لعامل عىل آخر أين مل أقف -1

 غري هذا ا استدراك، مما يكسب البحث طرافة. -اللفظي

يف النظر يف ة أن هذا النوع من ا استدراك يعني الباحث عىل تكوين ملك -5

 ، ومعرفة مدى قوة املسالك التي يسلكها العلامء يف توجيهاهتم.علم املتشابه اللفظي

وقد جعلت البحث يف متهيد وعرش مسائل بعدد املسائل التي ذكرها اإلمام الرازي 

حممود بن عبد اهلل احلسيني اآللويس، شهاب الدين، أبو الثناء: مفرس، حمدث، أديب، من أهل بغداد،  (١) 

ه، من كتبه: تفسريه: )روح ١١80يف ببغداد سنة ه، وتنقل بني بالد شتى ، وتو١١١8ولد فيها سنة 

إىل جزيرة )آلوس( يف  نسبتهط( رشح به درة الغواص للحريري،  -)كشف الطرة عن الغرة ، و املعاين(

 ١88-١8٦/ 8وسط هنر الفرات، عىل مخس مراحل من بغداد، انظر ترمجته يف األعالم للزركيل : 

 ١١وأعالم العراق  ٦٥: 1ي العمر، يف جملة لغة العرب خ. وإبراهيم حلم -وأحال إىل: حلية البرش 

.٥٥وأعيان البيان ،  ٨ :واملسك األذفر ١٥و  ١8وجالء العينني 

، وانظر تتمة كالمه فهو نفيس.158د ا ات الرتاكيب:  (١)



 

وتعقبه فيها اإلمام اآللويس، مم ختمت بخامتة فيها بعض النتائ  التي خرجت هبا من 

 هلل رب العاملني.  سأل التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن احلمدالبحث، واهلل أ

 

                            



 

 التمهيد

 اآلية هذه أن  الرازي اإلمام مو انا ذكر وقد»قال اإلمام اآللويس ما نصه: 

: وجوه   من خمالفة مع األعراف يف ذكرت   لنكات 

 وهناك ، املنعم ذكر من بد فال ، لنعما ذكر قدم ملا ﴾ٱ  ٻ ﴿:  هنا قال «األول»

 . به الترصيح تقديم بعد إهبام  ا إذ ﴾ڍ   ڌ ﴿

 قدم ولذا مقدم، الدخول ألن ﴾ڎ  ﴿ وهناك ﴾ٻ ﴿:  هنا قال «الثاين»

 . طبعاً  املقدم وضعاً 

 إىل القول ذلك أضاف ملا - الكثرة بجمع - ﴾ٿ ﴿:  هنا قال «الثالث»

 بجمع ﴾گ﴿ وهناك ، الكثرية نوبالذ غفران بجوده والالئق ، نفسه

  بالفاعل. يرصح مل إذ القلة

 ذكر فناسب هنا، نفسه إىل الفعل إلسناد هناك دون ﴾ڀ   ﴿:  هنا قال «الرابع»

 .هناك اإلسناد وعدم األعظم اإلنعام

 ألن بالعكس، وهناك ﴾ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ﴿:  هنا قال «اخلامس»

 مذنبني، بعضهم يكون أن تملحي املخاطبون وأيضاً  اجلمع، ملطلق -الواو-

 الذنب بحط اشتغاله يكون وأن بد  ا فاملذنب كذلك، كانوا ما اآلخر والبعض

-مم ِحطَّة  : يقولوا أن هؤ اء تكليف كان جرم فال بالعبادة، اشتغاله عىل مقدماً 

 يذكر مم بالعبادة «أو اً » يشتغل أن به فاألوىل مذنبًا، يكون  ا الذي وأما -يدخلوا

 فلام -يقولوا مم يدخلوا- أن جيب فهؤ اء العجب وإزالة للهضم «مانياً » التوبة

 كل حكم ذكر جرم  ا القسمني، ذين إىل منقسمني املخاطبني أولئك كون احتمل

  أخرى. سورة يف منهام واحد

– هنا جعل إذ بدونه، وهناك -بالواو- ﴾ٿ﴿:  هنا قال «السادس»



 

 قول جزاء فاملغفرة هناك وأما الفعلني، عملجمو واحداً  جزاء الزيادة مع - املغفرة

 كل عىل اجلزاءين من كل توزع يفيد - الواو - فرتك الدخول جزاء والزيادة ِحطَّة  

  الرشطني. من

 أول ألن( منهم) يذكر مل وهنا ﴾ڱ  ڱ  ڱ ﴿:  هناك قال «السابع»

ې  ې  ې  ى  ﴿:  قال حيث( من)بـ التخصيص عىل مبني هناك القصة

 قبل التي اآليات يف يذكر مل وملا أوله، ليطابق الكالم آخر يف فخص﴾ى  ائ 

 . ذلك القصة آخر يف يذكر مل وختصيصاً  متييزاً  هنا ﴾ڳ ﴿

 أول يف حدومه يفيد اإلنزال ألن ﴾ڻ ﴿ وهناك ﴾ڦ  ﴿ : هنا قال «الثامن»

 . باآلخرة  يكون وذلك هلم، واستئصاله عليهم تسليطه يفيد واإلرسال األمر،

ۈ   ﴿يف مر ملا - بالواو - وهناك - بالفاء -﴾پ ﴿:  هنا قال «التاسع»

 بمنزلة الفعل وكان - يشء عليه عطف فعل كل أن وهو [1٨]البقرة: ﴾ۈ  ٴۇ  

 - دون - بالفاء - األول عىل الثاين عطف - اجلزاء بمنزلة اليشء وذلك الرشط،

 - يتعلق مل وملا ﴾پ﴿ البقرة سورة يف قيل بالدخول األكل تعلق فلام - الواو

  .﴾ڈ﴿:  قيل ، األعراف يف - بالسكون األكل

 كون هنا بنيَّ  ملا ألنه ﴾ہ ﴿ وهناك ﴾ى ﴿ : هنا قال «العارش»

 انتهى. «هناك – الظلم - بلفظ فياكت ظلام الفسق

 إنام فألهنا والعارش والثامن والثاين األول يف أما ؛ النظر من األجوبة هذه يف ما فيخي و ا

 عليها متقدمة أهنا كام - نزو اً  األعراف سورة عىل متقدمة البقرة رةسو كانت إذا تصح

 مامن إ ا مكية كلها األعراف وسورة ، مدنية كلها البقرة سورة فإن ؛ كذلك وليس - ترتيباً 

 ﴾ٻ  ٻ  ٻ ﴿ : تعاىل قوله إىل ﴾ھ  ھ  ھ﴿ تعاىل قوله من آيات

 يف داخل [١٦١: رافاألع] ﴾ڎ  ڎ  ڈ ﴿ : تعاىل وقوله ، [١8١-١٦1:األعراف]

 . املذكورة األجوبة تصح  ا فحينئذ املكية، اآليات



 

 سكنوا إذا ؛ألهنم - بالسكون األكل - تعلق عدم منع عليه فريد التاسع يف ذكر ما وأما

 بني الوجود يف مجعوا فقد ، -الزخمرشي ذكر كام- منها لألكل سكناهم تتسبب القرية

  اجلواب. يتم فال ﴾پ   ﴿و  ﴾ڈ  ﴿بني  فرق  ا فحينئذ ، منها واألكل سكناها

 يف قال لكنه -﴾ڍ   ڌ﴿:  األعراف يف قال وإن - تعاىل فألنه الثالث وأما

 ينبغي اللياقة تلك فبحكم ، نفسه إىل -الغفران- وأضاف﴾گ  گ ﴿: السورتني

 من أوىل ﴾گ   گ ﴿ رعاية أن شك  ا بل - الكثرة مجع - السورتني يف يذكر أن

 . باملزايا العارف عىل فيخي  ا كام - باخلطايا الغفران - لتعلق  ﴾ڌ ڍ  ڌ﴿ رعاية

يف  إليه مسند   لكنهُ  - تعاىل نفسه إىل الفعل ُيْسنِد مل وإن - تعاىل فألنه الرابع وأما

 .السورتني يف األعظم اإلنعام يذكر أن فينبغي ، األمر نفس

 مذنبني غري موبعضه مذنبني بعضهم وكون واحدة، القصة فألن اخلامس وأما

 يف مقدماً  ﴾ک ڑ﴿ و يذكر أن ينبغي - ذكر ما مقتىض فعىل - حمقق

  السورتني.

 تعاىل وقوله ، اجلمع ملطلق - الواو - وأن ، واحدة القصة فألن السادس وأما

 يف ﴾ٿ﴿:  تعاىل وقوله ، أخر أو قدم سواء ﴾ڑ﴿ مقابلة يف ﴾گ﴿

  . ترك أو - الواو - ذكر سواء ﴾ڀ   ﴿ مقابلة

 التخصيص عىل يدل ما ﴾ٹ﴿ قبل هنا ذكر قد تعاىل فألنه السابع ماوأ

ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ىى  ﴿ :سبحانه قال حيث والتمييز،

 أن - حينئذ فالالئق - وصيغته اخلطاب بكافات إل   ﴾ائ     ائ  ەئ  ەئ   وئ

 .«أيضا ﴾ڱ  ﴿ لفظ يذكر

الل املسائل العرشة وسَأْعِرُض لكالم اإلمامني شارحًا ومناقشًا ومضيفًا من خ

 اآلتية بإذن اهلل:  

 .١٦٥-١٦٥/ ١روح املعاين:   (١)



 

 :املسألة األولى
 من بد فال ، النعم ذكر قدم ملا ﴾ٱ  ٻ ﴿:  هنا قال» نقل اآللويس قول الرازي:

، مم قال يف  «به الترصيح تقديم بعد إهبام  ا إذ ﴾ڍ   ڌ﴿ وهناك ، املنعم ذكر

 عىل متقدمة البقرة سورة تكان إذا تصح إنام فألهنا ... األول يف أما» اعرتاضه عليه:

 سورة فإن ، كذلك وليس - ترتيباً  عليها متقدمة أهنا كام - نزو اً  األعراف سورة

 تعاىل قوله من آيات مامن إ ا مكية كلها األعراف وسورة ، مدنية كلها البقرة

[ ١8١ -١٦1: األعراف] ﴾ٻ  ٻ  ٻ ﴿ : تعاىل قوله إىل ﴾ھ ھ ھ ﴿

 ، املكية اآليات يف داخل [١٦١:األعراف] ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ﴿:  تعاىل وقوله

 .«املذكورة األجوبة تصح  ا فحينئذ

 التعليق:
: -وهو أوضح - ، ونصها يف تفسريهء أن اآللويس اخترص عبارة الرازييالحظ ابتدا

« َ   ؟﴾ڍ   ڌ  ڌ  ﴿ َوَقاَل يِف اأْلَْعَراِف: ﴾ٱ  ٻ   ﴿  َقاَل يِف ُسوَرِة اْلبََقَرِة:مِل

ِل اْلُقْرآِن بِأَنَّ َقائَِل َهَذا اْلَقْوِل ُهَو اهللَُّ َتَعاىَل إَِزاَلًة  اجْلََواُب أَنَّ  َح يِف َأوَّ اهللََّ َتَعاىَل رَصَّ

ِل اْلَكاَلِم:  ُممَّ أََخَذ  [50]اْلبََقَرةِ: ﴾ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ﴿لإِْلِهْبَاِم َوأِلَنَُّه َذَكَر يِف َأوَّ

ُد ]نَِعَمُه[ ئُِق هِبََذا املََْقاِم َأْن َيُقوَل: نِْعَمًة نِْعمَ  ُيَعدِّ ا يِف ُسوَرِة اأْلَْعَراِف  ﴾ٻ ٱ﴿ًة َفالالَّ أَمَّ

يِح بِِه يِف ُسوَرِة اْلبََقَرةِ  ﴾ڌڍ ڌ﴿َفاَل َيبَْقى يِف َقْولِِه تعاىل:  ، «إهِْبَام  بَْعَد تَْقِديِم التَّرْصِ

 ومن الواضح أن الرازي سلك مسلكني يف توجيهه:

 ول: التوجيه بالنظر إلى ترتيب املوضعني في املصحف:املسلك األ
 بذلك في، مم اكتفرصح به يف السورة السابقة، فالبقرة سابقة لألعراف 

، وظاهر اإلمام اآللويس هذابينام مل يرتض  الترصيح عن ذكره يف السورة الالحقة،

 يف األصل : نعمة، وهو خطأ ظاهر. (١)

 .٥٥-1/٥٥مفاتيح الغيب:  (١)



 

كية النزول كالم اآللويس أن املعترب هو األولية يف النزول فقط، وبام أن األعراف م

والبقرَة مدنية فإن توجيه  -وليس منه املوضع املذكور-إ ا ما ورد استثناؤه

مانع من النظر إىل ا اعتبارين ، خاصة إذا  الرازي غري مقبول عنده، والظاهر أنه:  ا

قلنا إن ترتيب املصحف توقيفي كام هو رأي اجلمهور وهو الذي اختاره األلويس 

فباعتبار النزول يكون التوجيه وفق مالبساته، وباعتبار  نفسه يف مقدمة تفسريه

ترتيب املصحف يكون التوجيه باعتبار من يقرأه بعد أن استقر عىل هذا الرتتيب، 

و ا تعارض يف هذا ، و ا شك أن األكمل اجلمع بني املسلكني بحيث توجه اآليات 

 موجود يف وفق ترتيب املصحف، كام توجه وفق ترتيب النزول، وكال املسلكني

، وقد قال اإلمام البقاعي وهو يتحدث عن نزول كالم علامء املتشابه اللفظي

ۓ ۓ ڭ ھ ے ے  ھ ھ﴿القرآن منجاًم عند قوله تعاىل: 

أي  ﴾ۓ ڭ ﴿»: [١٦حممد:] ﴾ۆ ۆ ۈ ۇڭ ڭ ڭ ۇ

عىل التدري  بحسب الوقائع تنزياًل فيه إعجاز اخللق يف بالغة امللك األعظم 

املفردات وجزالتها مع السهولة يف النطق والعذوبة يف السمع  الرتكيب مع فصاحة

واملالءمة للطبع كام يشهد به كل ذوق من األغبياء واألذكياء عىل تباينهم يف مراتب 

الغباوة والذكاء، وإعجاز آخر هلم يف رصانة املعنى وحكمته، ومالث يف مطابقته 

يان بمثلها، ورابع بنظمه مع للحال الذي اقتىض نزوله مطابقة يعجز اخللق عن اإلت

ما نزل قبله من اآليات،  ا عىل ترتيب النزول، بل عىل ما اقتضته احلكمة التي 

أوّل  خاسئة من جاللتها عىل األدبار، بصائرُ  ّلِّ وَ تتضاءل دوهنا األفكار، وتُ 

الراجح عدم استثناء يشء من سورة األعراف بل كل آياهتا مكية ، انظر : املكي واملدين يف القرآن  (١)

 فام بعدها. ١/٦58الكريم:

 .١/١٥روح املعاين:  (١)

، وكشف املعاين: 1٥٨-١/1٥1انظر عىل سبيل املثال يف التوجيه بمراعاة ترتيب النزول : درة التنزيل:  (1)

 .١/١٦5املثال يف التوجيه بمراعاة ترتيب املصحف: درة التنزيل:، وانظر عىل سبيل ١11



 

، لكن يبقى أن البدء يف القرآن بالترصيح ليس مطردًا بل قد يأيت «األبصار

 :فقد قال تعاىل يف سورة البقرة -فيف ترتيب املصح -املوطن املتأخر الترصيح يف

، [٦٨البقرة:] ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ک ک گ  گ گ﴿

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ﴿ مم قال يف األعراف:

 ۅڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ

پ  پٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پې ې ې ې   ى ى  ۉۅ ۉ

ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ٺڀ ڀ ڀ ڀ ٺ

ڄ ڄ ڃ ڃ       ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ    ڍ

ڳ  ڳگ گ گ ڳ گڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

ولذلك قد يقع التفصيل وما شاهبه يف ،[١٦8 –١٦1األعراف:] ﴾ڳ ڱ ڱ

يف املوضع اآلخر، فيحصل باملوضعني نوع  -مثالً -موضع، بينام يأيت الكالم جمماًل 

بغض -ي هو أحد مقاصد املتكلم البليغمع التفنن يف التعبري الذ من التكامل

، ويكون األنسب يف هذه احلالة -النظر عن التقدم والتأخر يف ترتيب املصحف

 .ىل السياق ، واهلل أعلمالتوجيه بالنظر إ

 املسلك الثاني: التوجيه بالنظر إلى السياق: 
 رصاحة ألنه حيث كان السياق يف سورة البقرة يف تعداد النعم فناسبه نسبة القول إىل اهلل

، والتأمل يف السياق يؤيد ما ذكره الرازي؛ خاصة مع نون العظمة -أعظم يف ا امتنان 

 .١8١-8/١8١نظم الدرر: (١)

انظر حديثا رائقًا مفصاًل عن منه  القرآن البياين يف التنويع والتكامل يف: )البالغة العربية أسسها وفنوهنا  (١)

 .15٨ -١/1١١:  وعلومها(

لنعم، كام أشار إىل نفس التعليل للترصيح بالفاعل يف: كشف وأشار إىل أن السياق يف البقرة لتعداد ا (1)

 .  ٥8املعاين:



 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿فقد قال تعاىل يف مطلع خطاب بني إرسائيل: 

ې ﴿: -عز من قائل -مم قال  [50البقرة: ] ﴾ڃ ڃ  ڃ چ چ چ چ

، إىل أن ختم  [58البقرة:]  ﴾ې ې ې ى   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک    ﴿ الكالم معهم بقوله:

ضمن آيات طويلة ذكَّرهم  يف كثري منها بنعمه عليهم، والالفت أن  [١١١البقرة:] ﴾ک

اآللويس مل يعرض للرد عىل هذا املسلك رغم أن عبارته تشعر أن كالم الرازي يف هذه 

أسدُّ من املسلك األول كام املسألة مردود برمته، وهذا قصور من اآللويس، وهذا املسلك 

مضت اإلشارة إليه؛ إذ أنه يراعي املالبسات املبارشة لآليات، مم إن  مما يزيد من جتلية رس 

التغاير بني اآليتني ما ذكره األستاذ حممد عزة دروزة حيث قال مقارنًا مقارنًة عامة بني ذكر 

ات ورد يف سياق قصص وبعض ما ورد يف اآلي» القصة يف سوريت البقرة واألعراف:هذه 

بني إرسائيل يف السور املكية مثل األعراف ويونس وطه والقصص مع اختالف يف 

األسلوب حيث ورد يف السور املكية يف معرض التمثيل والتذكري للعرب، يف حني ورد هنا 

وهناك فارق آخر وهو أن األسلوب هنا ليس  ،يف معرض التذكري لليهود والتنديد هبم

يف السور املكية وإنام هو تقريعي وهذا منسجم مع املوقف الذي نزلت فيه  كام هو قصصياً 

وهو فارق يلحظ يف ما نزل يف شأن بني إرسائيل عامة، وبه يتميز األسلوب املكي عن 

، هذا مع أن السورة ختاطب يف جزء كبري منها بني إرسائيل مبارشة «األسلوب املدين

كرة بعظم املنة خالفاً للسورة التي حتكي قصتهم مع غريها فيناسبها التعبري بنون العظمة املذ

من القصص فيناسبها ضمري الغيبة، وآية البقرة نزلت واليهود حارضون خمالطون للنبي 

وأصحابه ريض اهلل عنهم ، أما آية األعراف فقد نزلت واليهود بعيدون مع احتامل  ×

ور املكية التي تشري عدة أمور وجود اتصال هلم مع كفار مكة خاصة أن األعراف من الس

 .٦/١8١التفسري احلديث :  (١)



 

مثل طوهلا، واإلشارة إىل رضورة اتباع بني إرسائيل للنبي  -ولو نسبياً  - إىل تأخر نزوهلا

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ﴿:يف قوله تعاىل  ×

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

گ گ  گڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک          ک

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  ڱگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ

ۓ ۓ ڭ      ڭ ڭ  ےھ ھ ےۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  ھ  

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۇڭ

، وقد ذهب إىل مثل ما ذكرت من [١٨٥ –١٨8األعراف:] ﴾ې ۉ ۉ

أِلَنَّ  ﴾ڍ   ڌ  ڌ ﴿َقاَل َتَعاىَل ُهنَا:  »التوجيه مع زيادة بيان صاحب تفسري املنار فقال:  

كَ  َة َفاحْلِ َه أَوَّ ًا إىَِل أَْهِل َمكَّ َة ِخطَاب  ُوجِّ ، اْلِقصَّ ائِيَل ِحَكاَية  َعْن َغائِب  اَيُة فِيِه َعْن َبنِي إرِْسَ

 ﴾ٱ  ٻ﴿َويِف ُسوَرِة اْلبََقَرةِ:  ﴾ڌ ﴿َولَِذلَِك َقاَل:  ;َواأْلَْصِل أَْن َيْذُكَر َضِمرُيُه فِيِه 

يَاُق، َويِف ِخطَاِب إِِذ املَْْعلُوُم أَنَّ اْلَقائَِل ُهَو اهلُل َتَعاىَل، َوَقْد ُروِعَي هُ  ;َواملَْْعنَى َواِحد   نَالَِك السِّ

ائِيَل إِْذ َقبَْلَها:  : ١. ).. ﴾ڦ  ڦ  ڄ    ﴿( ، ٨0: ١)﴾ٹ ٿ ٹ ٹ﴿َبنِي إرِْسَ

أِلَنَّ اْلَقْوَل  ;﴾ڌ ﴿ َكاَم َقاَل ُهنَا: (َلُكمْ )َومَلْ َيُقْل فِيَها  ﴾ٻ ٱ ﴿( َفنَاَسَب أَْن َيُقوَل: ٨١

ننَِي  َا هَلُْم أَنُْفِسِهْم، َومَلْ َيُقْل:  َكاَن أِلَْجَداِد املَُْخاطَبنَِي ِمنْ  يَاَق  ;أَْيًضا (ُهمْ )َأُُلوِف السِّ أِلَنَّ السِّ

لَيِْهُم مَلْ َيُكْن ِحَكاَيًة َعْن َغائِب  جَمُْهول  حَيْتَاُج إىَِل َتْعيِينِِه، بَْل ُهَو َتْذكرُِي اخْلََلِف باَِم َتُقوُم بِِه عَ 

ُة ِمْن ُش  َلِف ئُوِن ااحْلُجَّ ُْم َواِرُمو أَْخاَلَقُهْم َوَغَرائَِزُهْم َوَعاَداهَتُْم، َفُهَو إَِذْن ُمْشرَتَك   ;لسَّ أِلهَنَّ

َلِف اْلَغابِِر، َوِزَياَدةُ  َتْلِصُقُه بِاْلَغائِِب َوْحَدُه َفتَُكوُن ِحَكاَيتُُه  ﴾ڌ ﴿ َبنْيَ اخْلََلِف احْلَارِضِ َوالسَّ

ائِيَل َكِحَكايَ  ْل!لِبَنِي إرِْسَ ِهْم، َفتَأَمَّ َة َوَغرْيِ ، ويالحظ يف هذا النقل أنه توقف «تِِه لَِعَرِب َمكَّ

 .8-٥/٦انظر شيئا ً من ذلك يف مقدمة سورة األعراف يف التحرير والتنوير:   (١)

 .٥/18١تفسري املنار:  (١)



 

مع موضع من مواضع التغاير مل يقف معه الرازي و ا اآللويس بل مل أجد من وقف معه يف 

، يف موضع األعراف دون البقرة ﴾ڌ ﴿حدود ما اطلعت عليه من مراجع؛ أ ا وهو زيادة

إىل أن آية األعراف تتحدث مع أهل مكة عن غائبني واألصل  وقد بني أن هذا راجع

ذكرهم بضمري الغائب لتعيينهم، بينام كان سياق البقرة غري حمتاج إىل هذا التعيني فلم 

 يذكره، واهلل أعلم.  

وعرب هنا » نبًا آخر يف موضع األعراف فقال:هذا وقد  احظ البقاعي جا

اخلطاب إيذانًا بأن هذا السياق إعراضًا عن تلذيذهم ب ﴾ڌ﴿باملجهول يف 

 ،للغضب عليهم بتساقطهم يف الكفر وإعراضهم عن الشكر، من أّي قائل كان

وعىل أّي حالة كان، وإظهارًا للعظمة حيث كانت أدنى  ،وبأّي صيغة ورد القول

يف سكناهم يف البالد واستقرارهم فيها قاهرين ألهلها الذين ملؤوا  منه كافيةً  إشارة  

، « [١5]املائدة:  ﴾ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ﴿ :بة حتى قالواقلوهبم هي

فالبقاعي يرى أن السياق يف األعراف مشعر بالغضب بينام هو يف البقرة تعداد للنعم 

.-كام سبقت اإلشارة إليه-

 :املسألة الثانية
 ﴾ڎ ﴿ وهناك ﴾ٻ  ﴿:  هنا قال (الثاين)»الرازي:  نقل اآللويس قول

 يف أما» . مم قال يف اعرتاضه عليه:«طبعاً  املقدم وضعاً  قدم لذاو مقدم، الدخول ألن

 نزو اً  األعراف سورة عىل متقدمة البقرة سورة كانت إذا تصح إنام فألهنا الثاين...

 .« ... كذلك وليس - ترتيباً  عليها متقدمة أهنا كام -

 : التعليق
 من التوجيه بالنظر إىل سلك اإلمام الرازي يف هذا املوضع ما سلكه يف املسألة األوىل

 .1/١1٥نظم الدرر: (١)



 

ترتيب املوضعني يف املصحف، بينام مل يرتض اإلمام اآللويس هذا املسلك وقد مىض 

رشح كالمه والرد عليه، علاًم أن األلويس قد ذكر كالم الرازي باملعنى فأخل ببعض ما 

ُكوِن َو َا ُبدَّ »فيه؛ فعبارة الرازي يف تفسريه:  م  َعىَل السُّ ُخوُل ُمَقدَّ ِمنُْهاَم َفاَل َجَرَم َذَكَر  الدُّ

َمةِ  وَرِة املُْتََقدِّ ُخوَل يِف السُّ َرةِ  ،الدُّ وَرِة املُْتَأَخِّ ُكوَن يِف السُّ ، وتعليل اإلمام الرازي «َوالسُّ

هنا لطيف للغاية حيث نبه أن الدخول يسبق السكنى و ا بد فقدم يف ترتيب الذكر يف 

تنبيهه أنه  ا بد من ا امنني: الدخول والسكنى فلذلك  القرآن ما يتقدم يف واقع األمر، مع

قا يف املوضعني فحصل التكامل باآليتني مع التفنن وعدم التكرار، مم إن تعليل الرازي  ُفرِّ

يف البقرة، وجميء الواو  ﴾پ﴿هلذه املسألة متصل بتعليله ملجيء الفاء يف قوله تعاىل: 

رازي بعد هذه املسألة مبارشة فهي ، وهي املسألة التي ذكرها ال ﴾ڈ ﴿يف قوله:

وباحلديث عنها هناك سيتضح ن األلويس أخرها فجعلها التاسعة، عنده الثالثة، لك

 التعليل بشكل أكرب بإذن اهلل.

وقد  احظ ابن الزبري الغرناطي يف هذا الرتتيب رسا آخر  ا يتعارض مع  هذا،

ون سكنى فاللفظ ما ذكره الرازي وهو أن الدخول حيتمل أن يكون بسكنى وبد

، وبالتاّل فهو من باب اإليضاح بعد اإلهبام، فصلته اآلية الالحقة يف األعراف جممل

 . وهو تعليل ناظر إىل ترتيب السور يف املصحف

ويبقى أن اإلمام الرازي أغفل توجيه اآليتني يف ضوء السياق، وقد ملح البقاعي أن 

ڃ ڃ ڃ ڃ ﴿:  قوله تعاىلموضع األعراف قد جاء يف سياق سوق األدلة عىل

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڳ ڳ  گ گ ڳ گگ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک

 .1/٥٥مفاتيح الغيب:  (١)

 .١/١05لتأويل: انظر مالك ا (١)



 

، مع إمبات صحة الوصف بالنبوة املشار إليها يف قوله [١5٦األعراف: ] ﴾ڱڳ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿:تعاىل

أي ادخلوا مطمئنني عىل وجه اإلقامة،  ﴾ڎ ﴿»:فقال [١٨8األعراف:] ﴾ڇ

نًا إ ا بعد التوطن بخالف الدخول، فإنه يكون بمجرد الولوج يف اليشء و ا يسمى ساك

،  «ق. فهو دليل آخر عىل األمرين: الرصف والصد﴾ڈ ڎ﴿عىل أّي وجه كان 

فد الته عىل رصفهم عن احلق من جهة أهنم مل يؤمروا بالدخول فحسب، بل مع البشارة 

ته عىل صدق نبوة نبينا حممد بالسكنى بعد الدخول لكنهم رصفوا عن ا استجابة، ود ال

؛ مما يدل ﴾ٻ ﴿دون اللفظ األعم  ﴾ڎ﴿من جهة التعبري باللفظ األخص  ×

 ، واهلل أعلم.×عىل العلم التام الدقيق بام وقع هلم رغم أنه حدث قبله

 :سألة الثالثةامل
 بجمع - ﴾ٿ ﴿ : هنا قال (الثالث) » نقل اآللويس عن الرازي قوله:

 ، الكثرية الذنوب غفران بجوده والالئق ، نفسه إىل القول ذلك أضاف ملا - الكثرة

بالفاعل، فاعرتض اإلمام  يرصح مل إذ القلة بجمع ﴾گ﴿ وهناك

 -﴾ڍ   ڌ ﴿:  األعراف يف قال وإن - تعاىل فألنه الثالث وأما» اآللويس بقوله:

 فبحكم نفسه، إىل - الغفران - وأضاف ﴾گ  گ  ﴿ : السورتني يف قال لكنه

 رعاية أن شك  ا بل - الكثرة مجع - السورتني يف يذكر أن ينبغي ياقةالل تلك

  ا كام - باخلطايا الغفران - لتعلق ﴾ڍ   ڌ  ڌ ﴿ رعاية من أوىل ﴾گ   گ ﴿

 . «باملزايا العارف عىل فيخي

 التعليق:
سلك اإلمام اآللويس يف رده يف هذا املوضع مسلكًا آخر حيث  احظ أن هناك 

مع توجيه اإلمام الرازي ،  -من وجهة نظره -اق  ا تتناسب كلامت أخرى يف السي



 

وهنا  ا بد من وقفة تبني القراءات املتواترة يف اآليات ألهنا ستعني يف الكالم عليها، 

)َواْخَتَلُفوا(  »يقول اإلمام ابن اجلزري عن اخلالف يف القراءات يف سورة البقرة : 

ْبُن َعاِمر  بِالتَّْأنِيِث فِيِهاَم. َوَقَرَأ املََْدنِيَّاِن بِالتَّْذكرِِي ُهنَا َواأْلَْعَراِف َفَقَرَأ ا ﴾گ﴿يِف: 

 اأْلَْرَبَعُة َعىَل 
ِ
َفَق َهُؤ َاء ُهنَا َوالتَّْأنِيِث يِف اأْلَْعَراِف، َوَواَفَقُهاَم َيْعُقوُب يِف اأْلَْعَراِف. َواتَّ

. َوَقَرَأ 
ِ
 يِف َضِم َحْرِف املَُْضاَرَعِة َوَفْتِح اْلَفاء

ِ
اْلَباُقوَن بِالنُّوِن َوَفْتِحَها َوَكرْسِ اْلَفاء

اَلُف يِف »، مم قال عند ذكر اخلالف يف األعراف : «املَْْوِضَعنْي  َم اخْلِ گ    ﴿َوَتَقدَّ

 ِمْن ُسوَرِة اْلَبَقَرِة. ﴾گ  

َجْمِع اُتُكْم( بِ ئَفَقَرَأ املََْدنِيَّاِن َوَيْعُقوُب )َخطِي ﴾گ﴿)َواْخَتَلُفوا( يِف: 

و  ، َوَقَرَأ َأُبو َعْمر 
ِ
ْفَراِد َوَرْفِع التَّاء ، َوَقَرَأ اْبُن َعاِمر  بِاإْلِ

ِ
اَلَمِة َوَرْفِع التَّاء السَّ

اَلَمِة  ﴾ٿ﴿ َعىَل َوْزِن َعَطاَياُكْم بَِجْمِع التَّْكِسرِي، َوَقَرَأ اْلَباُقوَن بَِجْمِع السَّ

 َنْصًبا
ِ
َفُقوا ، َوَكرْسِ التَّاء ْسمِ  ﴾ٿ﴿َعىَل: َواتَّ  «يِف اْلَبَقَرِة ِمْن َأْجِل الرَّ

حيث قرأ  ﴾گ ﴿فتحصل أن اخلالف يف البقرة ينحرص يف موضع واحد هو: 

، و) ُتغفر( بينام اتفقوا عىل قراءة ﴾ہ ﴿اجلمهور: )ًنْغِفر(، كام مبتت القراءتان 

 ﴾گ﴿باجلمع مجع تكسري، أما يف األعراف فقد وقع اخلالف يف  ﴾ٿ﴿

س األوجه السابقة مع اختالف يسري فيام قرأ به كل قاريء، كام وقع اخلالف يف بنف

حيث مجعت عند اجلمهور مجع مؤنث سامل كام مجعت مجع  ﴾گ﴿

، وبناء عىل كل ما سبق يتضح لنا أن اخلطايا مجعت يف تكسري وأفردت أيضاً 

وجه البقرة مجع تكسري قو اً واحدًا، بخالف موضع األعراف حيث تعددت أ

القراءة مع كون أكثر القراء عىل مجع املؤنث السامل الدال عىل القلة، ولذلك فإن 

 .١/١١٨النرش يف القراءات العرش:  (١)

 .١/١8١النرش يف القراءات العرش:  (١)

 عىل اختالف يف إعراهبا  ايعنينا هنا عرضه. (1)



 

اعرتاض اآللويس فيه نظر، كام أن كالم الرازي فيه قصور من جهة عدم اإلشارة إىل 

 -مع استحضار ما يف اآلية من قراءات –، والذي يمكن أن يقال هنا القراءات

يف ا امتنان حيث وقعت يف سياق ذكر تفضيل بني إنه ملا كانت آية البقرة أظهر 

إرسائيل عىل العاملني جاء مجع اخلطايا مجع كثرة باتفاق القراء، بخالف األعراف 

فليس فيها من ا امتنان ما يف البقرة بل قد جاءت يف سياق ذكر األمم املعرضة عن 

أحوال الوحي فتعددت القراءات ما بني إفراد ومجع سامل ومجع تكسري لتناسب 

مع كون  -خاصة وقد جاء يف السياق ما يشري إىل تعدد أحواهلم -الناس املتعددة

قراءة اجلمهور تتناسب كون السياق ليس لالمتنان، وممن أشار إىل يشء من أرسار 

ناسب ذلك مجع »هذا التنوع يف القراءات يف سورة األعراف البقاعي حيث قال : 

 {تكمئخطي} عمرو، وأما قراءة ابن عامر يف قراءة أيب ﴾ٿ﴿الكثرة يف قوله: 

مجع قلة فلإلشارة إىل أهنا قليل يف جنب  ﴾گ ﴿باإلفراد وقراءة غريمها 

للمجهول تأنيثًا وتذكريًا، كل ذلك ترجيه هلم  ﴾گ  ﴿تعاىل، وكذا بناء  هعفو

تول من  {نغفر}ففي قراءة »بلها يف آية البقرة: ، وقال ق«واستعطافًا إىل التوبة

ق ومن هو من حزبه من املالئكة والرسل، ويف قراءة: تغفر، إبالغ أمر خطاهبم احل

بام يفهمه التأنيث من نزول القدر، ويف قراءة الياء توسط بني طريف ما يفهمه علو 

ففي ذلك بجملته إشعار بأن خطاياهم كانت يف كل ؛ قراءة النون ونزول قراءة التاء

ل أنفسهم ومعاملتهم مع غريهم من أنبيائهم رتبة مما يرجع إىل عبادة رهبم وأحوا

،  وافقه عليها: ١18-١/١1٨وإن كانت صحيحة يف نفسها، وقد سبقه إىل نفس التعليل يف درة التنزيل: (١)

لكن مع يشء  81، وعلل بنفس التعليل الكرماين يف الربهان:٥8ين :، كشف املعا ١/١08مالك التأويل:

 من مراعاة اختالف القراءات .

 ستأيت اإلشارة إىل هذا يف املسألة السابعة. (١)

 .-نقاًل عن احلراّل -1/١1٥نظم الدرر:  (1)



 

وأمثاهلم حتى مجعت خطاياهم مجيع جهات اخلطايا الثالث، فكأهنم مالمة أصناف: 

صنف بدلوا، وصنف اقتصدوا، وصنف أحسنوا فيزيدهم اهلل ما  ا يسعه القول 

وملا كان السياق هنا لتعداد انتهى،  [٦0]الرمحن: ﴾ۉۅ  ۅ ۉۋ﴿و

إشارة إىل أهنم  {خطاياكم}ن ذنوهبم بجمع الكثرة فقال النعم حسن أن يعرب ع

وهذا بخالف األعراف ...بحيث كادوا أن جيعلوا بإزاء كل نعمة ذنباً  أرصوا عليها

 . «يف الكفر كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىلفإن السياق هناك لبيان إرساعهم 

 :املسألة الرابعة
 إلسناد هناك دون ﴾ڀ  ﴿:  ناه قال (الرابع) »الرازي:  لنقل اآللويس قو

، مم تعقبه «هناك اإلسناد وعدم األعظم اإلنعام ذكر فناسب ، هنا نفسه إىل الفعل

 مسند لكنه - تعاىل نفسه إىل الفعل يسند مل وإن - تعاىل فألنه الرابع وأما»بقوله: 

 .«السورتني يف األعظم اإلنعام يذكر أن فينبغي ، األمر نفس يف إليه

 التعليق:
يف سورة البقرة قد جاءت متناسبة مع  ﴾ڀ  ﴿ى اإلمام الرازي أن كلمة ير

بام حتمله نون العظمة من الد الة عىل  ﴾ٻ ﴿السياق إذ جاء قبلها قوله تعاىل: 

فليست فيها هذه الد الة فحذف  ﴾ڍ   ڌ﴿اإلنعام خالفًا لقوله تعاىل يف األعراف 

ويس بأن القول املذكور يف لفظ الرغد هناك ألجل ذلك، وقد أجاب اإلمام اآلل

سواء رصح بالفاعل أم مل يرصح، وبالتاّل  -سبحانه وتعاىل-السورتني من اهلل 

فاملناسب ذكر الرغد يف السورتني ، وهذا اجلواب ضعيف ألن فيه إلغاء لتأمري 

السياق فيام حيذف وما يذكر ، وقد ُطِوَي ِذْكُر الفاعل يف آيات كثرية ألن املقام  ا 

ۇئ ۇئ ﴿من مثل قوله تعاىل :  فيره مع أن ذلك الفاعل معلوم  ا خييناسب ذك

ڭ ۇ ۇ ۆ    ۆ ۈ  ۈ ٴۇ  ۋ  ﴿، وقوله تعاىل: [٥0الشعراء:] ﴾ۆئ ۆئ ۈئ

 .5/٦٨١، وانظر معارج التفكر:١/١5١نظم الدرر:  (١)



 

 ھ ے﴿: بل نرى اهلل سبحانه وتعاىل يقول ، [١0اجلن:]  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ

، ويقول يف  [55العنكبوت:] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ڭے ۓ ۓ

 ٹٿ ٿ   ٿ ٹ﴿عدم ذكر الفاعل:  آية أخرى جاء فيها نفس الفعل لكن مع

إىل غري ذلك من اآليات التي تدل  [18األنبياء:] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

د الة ظاهرة عىل تأمري السياق عىل حذف ما حُيذف وذكر ما ُيذكر، وكذلك األمر يف 

اآلية التي بني أيدينا فقد مر معنا أن آية البقرة جاءت يف سياق ا امتنان عىل بني 

التي  ﴾ڌ ﴿دون  ﴾ٻ﴿ا امتنان أمور منها : التعبري بـ إرسائيل فناسب ذلك

جاءت يف املوضع اآلخر الذي يف نفس السياق  يف األعراف، ومنها ذكر الرغد إذ 

«الراء والغني والدال أصالن أحدمها: أطيب العيش»هو املناسب لالمتنان؛ إذا 

امتنان؛  ، بينام حذف يف األعراف حيث  ا(الطيب الواسع)، والرغد هو: 

فمسلك الرازي يف غاية الظهور ، واعرتاض األلويس نوع من التعنت، بل قد جاء 

يف » نفس هذا التعليل عند عدد أهل العلم؛ فمن ذلك قول اخلطيب اإلسكايف :

يف هذه السورة وحذفها يف سورة األعراف فاجلواب عنها  ﴾ڀ﴿اإلتيان بقوله 

أسند الفعل إىل نفسه تعاىل كان اللفظ كاجلواب يف اخلطايا واخلطيئات، ألنه ملا 

، وملا مل يسند باألرشف األكرم، فذكر معه اإلنعام األجسم، وهو أن يأكلوا رغداً 

الفعل يف سورة األعراف إىل نفسه مل يكن مثل الفعل الذي يف سورة البقرة، فلم 

 ذكر تىضقيذكر معه ما ذكر فيها من اإلكرام األوفر، وإذا تقدم اسم املنعم الكريم ا

؛ فام سلكه الرازي ليس بدعًا من القول حتى يعرتض عليه،وقد «نعمته الكريمة

وقد وصف األكل هنالك » احظ صاحب تفسري املنار مناسبة أخرى لطيفة فقال: 

 .١/5١8مقاييس اللغة) ر غ د ( : (١)

 مفردات ألفاظ القرآن) ر غ د( (١)

، ١/١5١، نظم الدرر٥8، و كشف املعاين: 81، وانظر قريبا منه يف : الربهان:١/١18درة التنزيل : (1)

 .٥/١5٦التحرير والتنوير: 



 

بالرغد وهو الواسع اهلنيء والتبشري به يناسب حال الدخول؛ إذ األمر لدى 

 واهلل أعلم.  «الداخل جمهول

 :خامسةاملسألة ال 
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ﴿: هنا قال (اخلامس) »الرازي:  نقل اآللويس قول

 يكون أن حيتمل املخاطبون وأيضًا: اجلمع، ملطلق -الواو - ألن بالعكس، وهناك ﴾ٺ

 بحط اشتغاله يكون وأن بد  ا فاملذنب كذلك، كانوا ما اآلخر والبعض مذنبني، بعضهم

 مم ﴾ٺ  ﴿: يقولوا أن هؤ اء تكليف كان جرم فال ، بالعبادة اشتغاله عىل مقدماً  الذنب

 التوبة يذكر مم بالعبادة (أو اً ) يشتغل أن به فاألوىل مذنبًا، يكون  ا الذي وأما -يدخلوا-

 كون احتمل فلام -يقولوا مم يدخلوا - أن جيب فهؤ اء العجب وإزالة للهضم (مانياً )

 يف منهام واحد كل حكم ذكر جرم  ا ، القسمني ذين إىل منقسمني املخاطبني أولئك

 بعضهم وكون واحدة، القصة فألن اخلامس وأما» واعرتض عليه بقوله: ،«أخرى سورة

 ﴾ٺ  ٺ ﴿يذكر أن ينبغي -ذكر ما مقتىض فعىل -حمقق مذنبني غري وبعضهم مذنبني

  .«السورتني يف مقدماً 

 التعليق:
لتغاير بني  ابد من التنبيه ابتداء إىل أن الرازي قد سلك مسلكني لتوجيه ا

األول فهو أن الواو ملطلق اجلمع فال تفيد  املوضعني تقديام وتأخريًا؛ أما املسلك

ترتيبًا، وبالتاّل فإن تغري ترتيب املتعاطفات بالواو  ا يؤمر يف املعنى فضاًل عن أن 

، وإنام هو جمرد تصحيح للكالم، ونفي لرس التغاير خيل به، وهذا ليس توجيهاً 

 .للتعارض عنه

وأما املسلك الثاين فقد أشار فيه إىل التكامل بني اآليتني يف تصوير حال القوم 

 .٥/18١تفسري املنار:  (١)

 ،  وسيأيت بنصه  بعد  أسطر.١1٥-١/١1٥وهو قريب مما سلكه اخلطيب اإلسكايف، ولعله أخذه منه، انظر درة التنزيل:  (١)



 

م قول  ، ومنهم من ليس كذلك فحقه أن ﴾ٺ  ﴿وأن منهم املذنب فحقه أن يقدِّ

م السجود.  يقدِّ

 : عدة جوانب -حسب فهمي -واعرتاض اآللويس كان له 

ا غري مسلم إذ إنَّ / أن القصة واحدة فينبغي أن يكون الكالم واحدًا، وهذ١

عندنا كثريًا من القصص قد تكررت يف سور خمتلفة بعبارات خمتلفة مع ا اتفاق أهنا 

قصة واحدة مثل قصة ضيف إبراهيم ، وكرؤية موسى للنار بالواد املقدس، إىل غري 

ذلك مما يطول ذكره ، بل إن من بالغة القرآن أن عربَّ عن العبارة الواحدة التي 

واحد بأساليب خمتلفة  ا تعارض بينها و ا تناقض و ا اختالف، صدرت من قائل 

ما »قد قال اخلطيب يف درة التنزيل : مع مراعاهتا مجيعًا للسياق الذي ذكرت فيه، و

رسائيل وسائر األنبياء صلوات إأخرب اهلل تعاىل به قصة موسى عليه السالم وبني 

يقصد إىل حكاية األلفاظ  اهلل عليهم وما حكاه من قوهلم وقوله عز وجل هلم مل

بأعياهنا، وإنام قصد إىل اقتصاص معانيها، وكيف  ا يكون كذلك؟ واللغة التي 

خوطبوا هبا غري العربية، فإذا حكاية اللفظ زائلة وتبقى حكاية املعنى، ومن قصد 

حكاية املعنى كان خمريا بأن يؤديه بأي لفظ أراد، وكيف شاء من تقديم وتأخري 

 ترتيب كالواو، ولو قصد حكاية اللفظ مم وقع يف املحكى بحرف  ا يدل عىل

اختالف مل جيز، ولو قال قائل حاكيا عن غريه: قال فالن: زيد وعمرو ذهبا، وكان 

من كالمه: عمرو وزيد  هذا لفظا حمكيا، مم قال مانيا قاصدا إىل حكاية هذه اللفظة

قصد حكاية املعنى كان ذهبا، مل جيز له ذلك، ألنه غري قوله وأخر ما قدمه، وإن 

 .«ذلك مرخصا له

/ أن كون بعض القوم مذنبًا، والبعض ليس كذلك أمر معلوم بالرضورة فال ١

 .١1٥-١/١1٥درة التنزيل وغرة التأويل: (١)



 

حيتاج إىل اإلشارة إليه، وهذا غري مسلم أيضًا إذ كم من أمر معلوم بالرضورة لكن 

ٹ ٹ ﴿يقتيض املقام التذكري به أو التنويه إليه فيذكر ، وقد قال تعاىل: 

 ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ﴿: ، وقال تعاىل[8٥البقرة:]﴾ٹ ڤ ڤ

واألمثلة عىل هذا كثرية مشهورة، واملقصود أن األمر املعلوم كثريا ما  [١٦النحل:]

يذكر ألن املقام يقتيض ذكره فال وجه  اعرتاض اآللويس، وكام أسلفت فإن كالم 

مل ما الرازي مبني عىل إظهار التكامل بني املوضعني ، وأحسن منه يف إظهار التكا

والد الة التكاملية بني العبارتني تفيد عدم »ذكره يف معارج التفكر حيث قال : 

وجوب الرتتيب بني التكليفني، وعدم وجوب القيام هبام مقرتنني، بل الواجب 

 . «القيام هبام دون إلزام برتتيب أو اقرتان

ني مل قدم ويبقى أن الرازي مل يبني وجه اختصاص كل موضع بام ورد فيه فلم يب

السجود يف البقرة وأخر يف األعراف، وقد أجاب عن هذا يف مالك التأويل حيث قال 

 يف به أمروا دعاء ﴾ٺ﴿:...قوهلم» باسطًا ومفصال فيام اخترصه الرازي وأمجله:

 من الواو مقتىض حيث من ألوهم سواء حد عىل السورتني يف ورد فلو سجودهم

 أحد عىل لآلخر أحدمها مساوق غري منفصلني لوالقو بالسجود أمروا أهنم ا احتامل

 القول هبذا املراد أن املجموع ليحرز السورتني يف وأخر فقدم الرتبة؛ عدم يف الواو حمتمالت

 الواو، حمتمالت من املعية معنى هبذا وتعني بعده و ا قبله  ا السجود حال يف يكون أن

 بتقلب فيفاكت حطة؛ سجودكم يف لنيقائ سجدا الباب وادخلوا:  املراد وأن املقصود وحترر

، مم أضاف مبينا رس «عظيمة وبالغة جليال املعية إجيازا بمعنى اإلفصاح عن الورود

 السجود ابتداء ألن بالسجود األمر البقرة يف وقدم»اختصاص كل موضع بام خص به: 

 يواآل السور يف الثابت الرتتيب عىل ذلك فجاء املطلوبان يتساوق مم الدعاء ابتداء يتقدم

 5/٦٨١معارج التفكر ودقائق التدبر:  (١)

 .١/١0٨مالك التأويل: (١)



 

، فباعتبار أن السجود مقدم عىل الدعاء فقد جاء مقدمًا يف املوضع األول يف «أعلم واهلل

، وأخر يف املوضع الثاين، وقد نظر البقاعي إىل السياق فقال يف  -موضع البقرة -املصحف 

وس وقدم الدخول السار للنف» : -التي يرى أن سياقها لتعداد النعم -موضع سورة البقرة 

والسجود الذي هو أقرب مقرب للحرضة الرشيفة ألنه يف سياق عد النعم عىل القول 

التي يرى أن سياقها ُمْشِعر   -، مم قال يف موضع سورة األعراف -«املشعر بالذنب

 به أمروا مما للسمع قارع أول ليكون ﴾ٺ  ٺ ﴿ وقدم»بتعليل آخر فقال:  -بالغضب

 هذه يف القصص هذه له سيقت إيذانًا بام اآلمام من ملوهحت ما بعظيم مشعراً  العبادة من

 وقّدم»:  اسبا لفظيًا يف موضع البقرة فقالبينام ملح الكرماين تن، «من املقام السورة

 هذه يف السابق ألَن األَعراف يف وأَخرها الّسورة هذه يف ﴾ڀڀ ڀ ﴿

اجلملتني سبقتا يف ؛ فقد  احظ الكرماين أن «الّدخول كيفيّة فبنّي  ﴾ٻ﴿ السورة

 فناسبها تقديم األمر بالدخول. ﴾ٻ  ﴿البقرة بقوله: 

 :املسألة السادسة
 وهناك -بالواو-﴾ٿ ﴿: هنا قال (السادس)»الرازي:  نقل اآللويس قول

 هناك وأما الفعلني، ملجموع واحدا جزاء الزيادة مع - املغفرة - هنا جعل إذ بدونه،

 كل توزع يفيد -الواو - فرتك الدخول جزاء والزيادة ﴾ٺ  ﴿ قول جزاء فاملغفرة

 فألن السادس وأما»؛ مم اعرتض عليه بقوله: «الرشطني من كل عىل اجلزاءين من

 ُقوُلوا مقابلة يف ﴾ٺ    ﴿ تعاىل وقوله اجلمع، ملطلق -الواو- وأن ، واحدة القصة

 - ذكر سواء ﴾ڀ ﴿ مقابلة يف ﴾ٿ﴿: تعاىل وقوله أخر، أو قدم سواء

  . «ترك أو -الواو

 .١/١0٨مالك التأويل:  (١)

 .١/١5١نظم الدرر:  (١)

 .1/١1٥نظم الدرر:  (1)

 .81الربهان للكرماين:  (5)



 

 التعليق:
هر، وعبارته عند اآللويس خمترصة، ونصها مسلك الرازي يف هذه املسألة غري ظا

ا يِف اأْلَْعَراِف َفَذَكَر فِيِه َأْمَرْيِن: »: يف تفسريه  َأمَّ

ِة َوُهَو إَِشاَرة  إىَِل التَّْوَبِة، َوَمانِيَها: طَّ ا: َقْوُل احْلِ ًدا َوُهَو ُدُخوُل اْلَباِب ُسجَّ  َأَحُدمُهَ

  .إَِشاَرة  إىَِل اْلِعَباَدةِ 

 : جزاءينُممَّ َذَكَر 

ا: َقْوُلُه َتَعاىَل: طَِّة.  ﴾ٺ    ٺ ٿ ﴿ َأَحُدمُهَ  َوُهَو َواِقع  يِف ُمَقاَبَلِة َقْوِل احْلِ

داً  ﴾ڳ ڳ﴿َقْوُلُه:َواآْلَخُر:   .َوُهَو َواقِع  يِف ُمَقاَبَلِة ُدُخوِل اْلبَاِب ُسجَّ

ُك الْ  َع ُكلِّ َواِحد  ِمَن اجْلُزَفرَتْ َطنْيِ  اءينَواِو ُيِفيُد َتَوزُّ ْ ا يِف  ،َعىَل ُكلِّ َواِحد  ِمَن الرشَّ َوأَمَّ

َياَدِة َجَزاًء َواِحًدا ملَِْجُموِع اْلِفْعَلنْيِ أَْعنِ  ي ُدُخوَل ُسوَرِة اْلبََقَرِة َفيُِفيُد َكْوَن جَمُْموِع املَْْغِفَرِة َوالزِّ

طَّةِ اْلبَاِب َوقَ   ، وقد تركز اعرتاض اآللويس عىل جانبني: «ْوَل احْلِ

حدة، وقد مضت اإلجابة عن مثل هذا كون القصة وا اجلانب األول:

 ا اعرتاض يف املسألة اخلامسة.

يتعرض له الرازي ومل يعتمد  ، وهذا مما ملاو ملطلق اجلمعاجلانب الثاين: أن الو

الم الرازي أن الواو ملطلق اجلمع، ، بل قد مىض يف املسألة اخلامسة يف كعليه

وتعرض اآللويس ملثل هذا خروج بالكالم عن حمل النزاع، لكن يبقى أن وجه 

؛ ألن كال -يف حد علمي-التفريق الذي أشار إليه اإلمام الرازي غري ظاهر

ليست واقعة يف  ﴾ڳ  ڳ ﴿﴾ٿ  ٿ﴿ اجلملتني

نفة، والثانية مفصولة جواب الطلب أصاًل، بل األوىل مجلة موصولة بالواو مستأ

  ڑ﴿: ل، وكأن سائال سأل بناء عىل قولهبينها وبني ما سبق شبه كامل ا اتصا

فقال: وماذا بعد املغفرة؟  ﴾گ ککککگ گ

، ويف رس التغاير بني املوضعني يقول ابن ﴾ڳڳ ﴿ فقيل هلم:



 

 البقرة يف ﴾ٿ ﴿ : تعاىل قوله يف العطف واو زيادة وأما»الزبري الغرناطي : 

 قوله لدن من اآلية هذه قبل املتقدم ألن هنا هبا يءج فإنام اخلامس السؤال وهو

 تقدم كام ونعم آ اء يه إنام ﴾ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ﴿ : سبحانه

 بالواو الزيادة قضية عطف ذلك فناسب ءيش بعد شيئا التفصيل عىل عليهم عددت

 الز ات نع بالعفو اإلنعام ورضوب اآل اء تعداد من تقدم ما عىل يليجر

 ﴾ٿ ﴿:  ورد التعداد إحراز من القصد هلذا ، اإلحسان برضوب وا امتنان

 قبلها يرد فلم األعراف آية وأما هنا الواو ترد مل لو ذلك ليحصل يكن ومل بالواو هنا

 .«البقرة سورة يف ورد ما

 :املسألة السابعة
 هناو ﴾ڱ  ڱ  ڱ  ﴿: هناك قال (السابع)»الرازي:  نقل اآللويس قول

: قال حيث( من)بـ: التخصيص عىل مبني هناك القصة أول ألن ﴾ڱ﴿ يذكر مل

 مل وملا ، أوله ليطابق الكالم آخر يف فخص ﴾ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ﴿

َل  قبل التي اآليات يف يذكر ، «ذلك القصة آخر يف يذكر مل وختصيصاً  متييزا هنا َفَبدَّ

َل  قبل هنا ذكر قد تعاىل فألنه السابع وأما»مم اعرتض عليه بقوله:   عىل يدل ما َفَبدَّ

 ېېې  ېۉۉ ﴿ :سبحانه قال حيث والتمييز، التخصيص

 حينئذ فالالئق - وصيغته اخلطاب بكافات إل  ﴾وئەئ ەئ ىى ائائ 

 أيضا. ِمنُْهمْ  لفظ يذكر أن -

 : التعليق
مسلك اإلمام الرازي هنا ظاهر جيل فقد  احظ أن سورة األعراف جاءت 

ذلك مع اآليات قبلها، ولعل سوق كالمه الذي اخترصه متسقة ب ﴾ڱ ﴿بزيادة 

 خمترصًا. ١/١5١،ونظم الدرر:٥8حوه يف: كشف املعاين: ون ، ١0٥-١/١08مالك التأويل: (١)



 

ْفَظِة يِف »األلويس أدعى لتجليته وظهور حجته فيه حيث يقول :  َسَبُب ِزَياَدِة َهِذِه اللَّ

ِة َهاُهنَا َمْبنِي   َل اْلِقصَّ ُه َتَعاىَل  (ِمنْ )َعىَل التَّْخِصيِص بَِلْفِظ  ُسوَرِة اأْلَْعَراِف َأنَّ َأوَّ أِلَنَّ

َفَذَكَر أَنَّ [ ١٨٥]اأْلَْعَراِف:  ﴾ې  ې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ﴿اَل: قَ 

ةُ  َد ُصنُوَف إِْنَعاِمِه َعَلْيِهْم َوَأَواِمِرِه هَلُْم، َفَلامَّ اْنَتَهِت اْلِقصَّ  ِمنُْهْم َمْن َيْفَعُل َذلَِك ُممَّ َعدَّ

ِة  ﴾ڱ  ﴿َفَذَكَر َلْفَظَة:  ﴾ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿َقاَل اهللَُّ َتَعاىَل:  يِف آِخِر اْلِقصَّ

لِِه َفَيُكوُن الظَّاملُِوَن ِمْن َقْوِم  ِة لَِيُكوَن آِخُر اْلَكاَلِم ُمَطابًِقا أِلَوَّ ِل اْلِقصَّ َكاَم َذَكَرَها يِف َأوَّ

ًة َجابَِرةً  ًة َعاِدَلًة، َوَهاُهنَا َذَكَر ُأمَّ  اهْلَاِديَن ِمنُْهْم َفُهنَاَك َذَكَر ُأمَّ
ِ
ا ِمْن  ُموَسى بِإَِزاء َوِكْلَتامُهَ

ا يِف ُسوَرِة  َبُب يِف ِذْكِر َهِذِه اْلَكِلَمِة يِف ُسوَرِة اأْلَْعَراِف، َوَأمَّ َقْوِم/ ُموَسى َفَهَذا ُهَو السَّ

تِي َقْبَل َقْولِِه:  ْ َيْذُكْر يِف اآْلَياِت الَّ ُه مَل مَتِْييًزا  ﴾ڱ  ڱ  ڳ ﴿اْلَبَقَرِة َفإِنَّ

ِة ِذْكُر َذلَِك التَّْخِصيَص َفَظَهَر اْلَفْرُق َوخَتِْصيًصا َحتَّى يَ  ، وبه «ْلَزَم يِف آِخِر اْلِقصَّ

ييز بني إرسائيل إىل طائفة هتدي يتضح أن مقصوده من التخصيص والتمييز هو مت

باحلق وأخرى ظاملة ، وأما اعرتاض األلويس فليس يف حمله إذ تكلم عىل 

حوها ، و ا عالقة له بام ون ﴾ۉ  ۉ  ﴿التخصيص بضامئر اخلطاب يف 

َوَوْجُه » أشار إليه اإلمام الرازي، وقد حلظ يف التحرير والتنوير السياَق فقال:

يُح بَِأنَّ َتْبِديَل اْلَقْوِل مَلْ َيْصُدْر ِمْن مَجِيِعِهْم، َوُأمْجَِل َذلَِك يِف ُسوَرِة  ِزَياَدهِتَا ُهنَا التَّرْصِ

ِذيَن اْلَبَقَرِة أِلَنَّ آَيَة اْلبَ  َقَرِة ملََّا ِسيَقْت َمَساَق التَّْوبِيِ  َناَسَب إِْرَهاهُبُْم باَِم ُيوِهُم َأنَّ الَّ

َمُل َعىَل مَجَاَعتَِها  . «َفَعُلوا َذلَِك ُهْم مَجِيُع اْلَقْوِم، أِلَنَّ َتبَِعاِت َبْعِض اْلَقبِيَلِة حُتْ

، الربهان ١5٨-١/١51، وانظر نفس التعليل يف: درة التنزيل لإلسكايف: 1/١00تفسري الرازي : (١)

 .85للكرماين:

 أي زيادة منهم يف األعراف. (١)

 .-بإذن اهلل -عند املسألة العارشة  ، وسيأيت بيان مراد ابن عاشور بكون السياق للتوبي ٥/١5٨التحرير والتنوير:  (1)



 

 :املسألة الثامنة
 ﴾ڻ﴿ وهناك ﴾ڦ﴿ :هنا قال (نالثام)»نقل اآللويس قول الرازي:

 واستئصاله عليهم تسليطه يفيد واإلرسال األمر، أول يف حدومه يفيد اإلنزال ألن

 إنام يف...الثامن...فألهنا أما» ، مم اعرتض عليه بقوله:«باآلخرة يكون وذلك ، هلم

 متقدمة أهنا كام - نزو ا األعراف سورة عىل متقدمة البقرة سورة كانت إذا تصح

 كلها األعراف وسورة مدنية، كلها البقرة سورة فإن كذلك، وليس - ترتيبا عليها

 ...إل  مكية

 التعليق:
سلك اإلمام الرازي يف هذا املوضع ما سلكه يف املسألة األوىل والثانية من 

، بينام مل يرتض اإلمام اآللويس هذا  ظر إىل ترتيب املوضعني يف املصحفالتوجيه بالن

كالمه والرد عليه، مم إن هذا التفريق بني اإلنزال  املسلك وقد مىض رشح

اُء »واإلرسال ظاهر بالرجوع إىل معنامها يف اللغة، فقد قال ابن فارس  النُّوُن َوالزَّ

 َوُوُقوِعهِ 
 
ء ُم َكِلَمة  َصِحيَحة  َتُدلُّ َعىَل ُهُبوِط يَشْ نُي »، وقال : «َوالالَّ اُء َوالسِّ الرَّ

ُم َأْصل  وَ  ، َيُدلُّ َعىَل ا ِاْنبَِعاِث َوا ِاْمتَِدادِ َوالالَّ ِرد  ُمنَْقاس  ، و ا شك أن «اِحد  ُمطَّ

 إ ا مقارنًا  يتصور أن يرسل ويصل إىل املعذبنيالرجز الذي يكون يف السامء  ا

لإلنزال أو  احقًا به، ويمكن أن نضيف أن اإلرسال خاصة وقد عدي بعىل أدل 

،  -كام مر   –سورة األعراف املشعر بالغضب عىل اإلصابة فهو أنسب بسياق 

، ﴾ڦ ﴿فبني»وقد   احظ يف معارج التفكر تكامال بني املوضعني فقال: 

، وجعلنا هذا اد؛ أي فأنزلنا بسلطان الربوبيةتكامل يف أداء املعنى املر ﴾ڻ﴿و

 ٨/5١8مقاييس اللغة ) ن ز ل(:  (١)

 .١/1٥١مقاييس اللغة) ر س ل (:  (١)

 .1/١50انظر قريبا من هذا يف : نظم الدرر:  (1)



 

، ، وأناة، وتتابععنى التوجيه ألداء مهمة ما بتؤدةاإلنزال إرسا اً؛ ففي اإلرسال م

وهذا املعنى  ا يدل عليه اإلنزال كام أن اإلنزال بسلطان الربوبية القاهر  ا يدل عليه 

لفظيا يف اآليات عرب عنه كام  احظ صاحب الربهان تناسبا  ،«اإلرسال فتكامال

 ألَن ﴾ڻ﴿ األَعراف ويف ﴾ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ﴿الّسورة هذه يفو»بقوله: 

 وليس قبله، ما طِبق عىل ذلك فجاءَ  ف،األَعرا يف كثرت والرسالة الّرسول لفظ

،  وتكرر اإلرسال بترصيفاته املختلفة ظاهر جدًا يف «البقرة سورة يف كذلك

مع املوضع حمل الدراسة ستة وعرشين موضعا بينام بلغ ذكر  -األعراف حيث بلغ 

اإلنزال بترصيفاته املختلفة يف السورة نفسها تسعة مواضع ، ولعل مما يؤيد هذا 

 تناسب الذي أشار إليه الكرماين تكرَر اإلنزال يف البقرة يف عدة آيات قال تعاىل : ال

ۉ ﴿ ، وقال:[5البقرة: ] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ﴿

ڇ ڇ ڇ ڇ ﴿، وقال: [١1لبقرة: ]ا ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى 

فجاء  [٨8البقرة:] ﴾ې ې ې ى ﴿ :، وقال [5١–50البقرة:] ﴾ڍ ڍ

 فظ الذي تكرر يف السورة نفسها، واهلل أعلم.كل لفظ يف املوضعني موافقا لل

 :املسألة التاسعة
 - وهناك-بالفاء-﴾پ ﴿: هنا قال (التاسع)»الرازي:  نقل اآللويس قول

 وكان - يشء عليه عطف فعل كل أن وهو ﴾ۈ  ۈ  ٴۇ ﴿ يف مر ملا - بالواو

 - األول عىل الثاين عطف - اجلزاء بمنزلة اليشء وذلك الرشط، بمنزلة الفعل

 ﴾پ﴿ البقرة سورة يف قيل بالدخول األكل تعلق فلام - الواو - دون -بالفاء

، مم اعرتض «﴾ڈ﴿: قيل األعراف، يف - بالسكون األكل - يتعلق مل وملا

 - بالسكون األكل - تعلق عدم منع عليه فريد التاسع يف ذكر ما وأما»عليه بقوله: 

 ٦٨1-5/٦٨١معارج التفكر:  (١)

 .85الربهان للكرماين:  (١)



 

 فقد الزخمرشي، ذكر كام منها - لألكل - سكناهم تتسبب ، القرية سكنوا إذا ألهنم

 ﴾ڈ ﴿بني  فرق  ا فحينئذ منها، واألكل سكناها بني الوجود يف مجعوا

  .«اجلواب يتم فال ﴾پ ﴿و

 التعليق:
يالحظ أن هذه هي املسألة الثالثة يف تفسري الرازي، ولكن اآللويس جعلها 

 بالدخول تاسعة، وهذا غري مناسب ألنه جعلها بعيدة عن مسألة الفرق بني التعبري

والسكون مع شدة اتصاهلا هبا، مم إن الرازيَّ قد أحال يف املسألة عىل موضع سابق 

اآللويس الكالم باملعنى  ( من سورة البقرة، وقد نقل1٨مشابه يف قصة آدم يف اآلية )

ء  َوَكاَن »، وعبارة الرازي أوضح حيث يقول : واخترصه ُكلُّ فِْعل  ُعطَِف َعَلْيِه يَشْ

ِل  [ءااجلز]بَِمنِْزَلِة الرشط، وذلك اليشء بمنزلة  اْلِفْعُل  َف الثَّايِن َعىَل اأْلَوَّ
ُعطِ

 ُدوَن اْلَواِو َكَقْولِِه َتَعاىَل: 
ِ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ﴿بِاْلَفاء

 ملََّا َكاَن ُوُجوُد اأْلَْكِل  [٨٥]اْلَبَقَرِة:  ﴾ڀ
ِ
ًقا َفَعَطَف ُكُلوا َعىَل اْدُخُلوا بِاْلَفاء ِمنَْها ُمَتَعلِّ

ل  إىَِل اأْلَْكِل، َواأْلَْكُل  ُخوُل ُموصِّ ُه َقاَل إِْن ُأْدِخْلُتُموَها َأَكْلُتْم ِمنَْها، َفالدُّ بُِدُخوهِلَا َفَكَأنَّ

ُ َذلَِك َقْوُلُه َتَعاىَل يِف ِمْثِل َهِذِه اآْلَيِة ِمْن ُسوَرِة اأْلَ  ْعَراِف: ُمَتَعلِّق  ُوُجوُدُه بُِوُجوِدِه ُيَبنيِّ

، [١٦١]اأْلَْعَراِف:  ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ ڍ ڌ ڌ﴿

 أِلَنَّ 
ِ
ْكنَى َوِهَي  ﴾ڎ﴿َفَعَطَف ُكُلوا َعىَل َقْولِِه اْسُكنُوا بِاْلَواِو ُدوَن اْلَفاء ِمَن السُّ

ْبِث َواأْلَْكُل  َا خَيَْتصُّ ُوُجوُدُه بُِوُجوِدِه أِلَنَّ َمنْ  َدَخَل ُبْسَتاًنا َقْد  املَُْقاُم َمَع ُطوِل اللُّ

ِط َوَج  ْ َق اجْلََزاُء بِالرشَّ ِل َتَعلَّ ْ َيَتَعلَُّق الثَّايِن بِاأْلَوَّ َب َيْأُكُل ِمنُْه َوإِْن َكاَن جُمَْتاًزا َفَلامَّ مَل

 
ِ
، والظاهر أن اعرتاض اآللويس يف غري حمله حيث «...اْلَعْطُف بِاْلَواِو ُدوَن اْلَفاء

 يف اآللويس، وهو األنسب. العبارة يف تفسري الرازي املطبوع: ]اجلزء[، وما أمبته (١)

، وقد حذفت آخر كالمه خلروجه عن موضوع البحث إىل احلديث عن الواو والفاء 1/5تفسري الرازي: (١)

 .-عليه السالم-يف قصة آدم 



 

، رغم أن ن السكون كام هو متسبب عن الدخولتسببا عمتسك بكون األكل م

الرازي مل يتعرض هلذا بل كان كالمه عن تعلق األكل بالدخول تعلق اجلزاء 

،  األكل بدون الدخولظاهر فال يمكن وهذا  لرشط خالفا لتعلق السكون باألكل،با

،  بهللحرف الذي علق لكنه ممكن دون سكون فظهر الفرق بني الفعلني ومناسبة كل 

واألصل يف ذلك »فقال :  وقد سبق اخلطيب اإلسكايف الرازي إىل نفس التعليل

بتداء، وكان األول مع الثاين أن كل فعل عطف عليه ما يتعلق به تعلق اجلواب با ا

بمعنى الرشط واجلزاء، فاألصل فيه عطف الثاين عىل األول بالفاء دون الواو كقوله 

فعطف  [٨٥]البقرة:  ﴾پ  پ  ڀ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ﴿تعاىل: 

كلوا عىل ادخلوا بالفاء ملا كان وجود األكل منها متعلقا بدخوهلا، فكأنه قال: إن 

دخلتموها أكلتم منها، فالدخول موصل إىل األكل، واألكل متعلق وجوده 

ڍ   ڌ  ڌ   ﴿بوجوده. يبني ذلك قوله تعاىل يف مثل هذه من سورة األعراف: 

[ ١٦١]األعراف:  ﴾ژ   ڑ  ڑ  ک ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

من  ﴾ڎ ﴿بالواو دون الفاء، ألن  ﴾ڎ ﴿فعطف )كلوا( عىل قوله 

السكنى، وهي املقام مع طول لبث. واألكل  ا خيتص وجوده بوجوده، ألن من 

 يدخل بستانا قد يأكل منه

، فلام مل يتعلق الثاين باألول تعلق اجلواب با ابتداء وجب وإن كان جمتازاً 

، وكل هذا الذي ُذِكَر من باب التكامل دون تعليل «...الفاء واو دونالعطف بال

ي نجد جوابه عند البقاعي إذ يقول  اختصاص كل موضع بام اختص به، وهذا الذ

 ،«﴾پ﴿وناسب سياق النعم الد الة عىل تعقيب نعمة الدخول بالفاء يف قوله »

 من سورة البقرة عند ذكر قصة آدم. 1٨وكالمه عند اآلية  (١)

 ، ونحوه أيضا يف مالك التأويل:.١١1-١/١١١درة التنزيل: (١)

 .٥/١5٨، وانظر نفس التعليل يف التحرير والتنوير: ١/١5١نظم الدرر:  (1)



 

 الّدخول ألَن» اللفظ فيقول: آخر لطيف ناظر إىل بينام نجد الكرماين يعلل بتعليل

: املعنى ﴾ڍ   ڌ  ڌ  ڎ ﴿( األَعراف) يفو األَكل، فيتبعه ا انقضاء رسيع

 واهلل أعلم .،«األَكل والسكون بني امجعوا يأَ  بالواو، فذكر ممتدّ  وذلك فيها، َأقيموا

 :املسألة العاشرة
 ﴾ہ﴿ وهناك ﴾ى﴿: هنا قال (العارش)»ول الرازي: نقل اآللويس ق

، مم اعرتض عليه  «هناك - الظلم - بلفظ فياكت ظلامً  الفسق كون هنا بني ملا نهأل

 سورة عىل متقدمة البقرة سورة كانت إذا تصح إنام فألهنا ..العارش. أما»بقوله: 

 البقرة سورة فإن كذلك، وليس - ترتيباً  عليها متقدمة أهنا كام - نزو اً  األعراف

 .«مكية كلها األعراف وسورة ، مدنية كلها

 التعليق:
سلك اإلمام الرازي يف هذا املوضع ما سلكه يف املسألة األوىل من التوجيه 

، بينام مل يرتض اإلمام اآللويس هذا  املسلك ظر إىل ترتيب املوضعني يف املصحفبالن

وقد مىض رشح كالمه والرد عليه، لكن تعليل اإلمام الرازي أقرب إىل إظهار ما 

تكامل من أن يكون توجيهًا لرس ا اختالف، خاصة أنه مرَّ معنا أن بني اآليتني من ال

الترصيح قد يكون يف املوضع املتأخر  ا يف املوضع املتقدم، ولذلك فلعل األنسب 

َتنْيِ »رير والتنوير يف موضع األعراف: ما ذكره يف التح ُه ملََّا اْقَتىَض احْلَاُل يِف اْلِقصَّ أِلَنَّ

َي َذلَِك يِف اْلَبَقَرِة َتْأِكيَد َوْصِفِهْم  ، ﴾ڦ  ڦ   ڄڦ﴿ ُبُقولِِه: [٨٥]بِالظُّْلِم َوُأدِّ

ْلِم ُهنَالَِك َمالَِثًة، َفُعِدَل َعنُْه إىَِل َما ُيِفيُد ُمَفاَدُه، َوُهَو اْلِفْسُق،  اْسُتْثِقَلْت إَِعاَدُة َلْفِظ الظُّ

، َفُهَو َأْنَسُب بَِتْذِييِل التَّ  لَِئالَّ  ﴾ڇ﴿ْوبِيِ ، َوِجيَء ُهنَا بَِلْفِظ َوُهَو َأْيًضا َأَعمُّ

 .81-8١الربهان للكرماين: (١)

عبارة اآللويس غري متالئمة مع ماسبق من عده بعض آيات األعراف مدنية، مع أنه سبق أن الراجح أن  (١)

 السورة كلها مكية. 



 

ًة َمالَِثًة، َفَكاَن َتْذِييُل آَيِة اْلَبَقَرِة َأْنَسَب بِالتَّْغِليِط يِف  َيُفوَت َتْسِجيُل الظُّْلِم َعَلْيِهْم َمرَّ

ِهْم، أِلَنَّ َمَقاَم التَّْوبِيِ  َيْقتَِضيهِ  رق مل يرش ، واملالحظ أن ابن عاشور أشار إىل ف«َذمِّ

لتعبري بـا اسم الظاهر يف البقرة، والتعبري أ ا وهو ا له الرازي و ا اآللويس

هه بأن موضع البقرة فيه توبي  اقتىض الترصيح بالظلم بالضمري يف األعراف ، ووجَّ

ابتداء، بينام كان التوبي  يف األعراف أقل فأخر الترصيح بالظلم إىل آخر اآلية، 

ة األعراف املتقدم يف ــيف آي ﴾ڱ ﴿ ادةــزيـه لـهـع توجيـم قـا متسـه هنـوتوجيه

 املسألة الثامنة.  

 

                            

 

 ألة األوىل ، وغرِيها  أن موضع البقرة جاء يف سياق تعداد، وقد مرَّ معنا يف املس٥/١5٨التحرير والتنوير:  (١)

النعم، وهذا  ا يتعارض مع ماذكره ابن عاشور من كون اآليات للتوبي ؛ فاآليات جاءت فعددت النعم 

لكنها عددهتا تعدادا فيه توبي  لبني إرسائيل لعدم شكرهم تلك النعم ، ومما يؤكد هذا قول ابن عاشور يف 

تَِفاِع أِلَنَّ آَيَة اْلَبَقَرِة ِسيَقْت َمَساَق التَّْوبِيِ  َفنَاَسَبَها َما ُهَو َأَدلُّ َعىَل املِْنَِّة، َوُهَو َتْعِجيُل ا ِانْ  " الصفحة نفسها :

ائِيَل. ِة َبنِي إرِْسَ ِة بِِقصَّ ِد اْلِعرْبَ َُجرَّ
اِت اْلَقْرَيِة، َوآَياُت اأْلَْعَراِف ِسيَقْت ملِ أن التعبري بام هو  ، فهو يرى" بَِخرْيَ

.أدل عىل  عىل املنة يناسب مقام التوبي ، واهلل أعلم

.٥/185وانظر توجيها آخر يرجع إىل استثقال تكرار كلمة الظلم يف آية األعراف يف تفسري املنار:  (١)



 

 الخاتمة
يف ختام هذا البحث أمحد اهلل عىل ما يرس من إمتامه، مم إن من أهم ما خرجت به 

نظر من هذا البحث مراَء البحث يف علم املتشابه اللفظي، وقد شعرت بعد ال

لسنوات تزيد عىل العرشين يف كتب هذا العلم أنه مازال بحاجة إىل جهود 

، ولعل إحدى زيز وجتيل دقته وبالغته من خاللهاستقرائية ختدم الكتاب الع

، ولعل من أحسن ما خيتم به هذا -بإذن اهلل-الكليات تكون رائدة يف هذ املجال 

لرازي يف اآليات املدروسة يف تعقباته عىل اإلمام االبحث ما ختم به اآللويس 

 -واجلواب الصحيح عن مجيع هذه السؤا ات وما حاكاها»هذا البحث حيث قال: 

من أنه  ا بأس باختالف العبارتني إذا مل يكن هناك تناقض،  -ما ذكره الزخمرشي

ألهنم  ؛﴾ڈ﴿وقوله:  ﴾ڎ  ڎ  ڈ  ﴿و ا تناقض بني قوله تعاىل: 

كناها ألكل منها، فقد مجعوا يف الوجود بني سإذا سكنوا القرية فتسبب سكناهم ل

أو أخروها، فهم جامعون  -دخول الباب-عىل( احلطة)واألكل منها، وسواء قدموا

گ   گ  ﴿ ا يناقض إمباته، وقوله تعاىل:  -الرغد -يف اإلجياد بينهام، وترك ذكر

بالغفران  -موعد بشيئني [١٦١]األعراف: ﴾ڳ گگڳ

ل ألنه استئناف مرتب عىل تقدير قول القائل:ماذا  ا خي -الواو -والزيادة، وطرح

زيادة  ﴾ڱ﴿وكذلك زيادة  ﴾ڳ  ڳ﴿: بعد الغفران؟ فقيل له

 من دار واحد، انتهى. ﴾ڃ   ﴿و ﴾ڇ﴿بيان َوَأْرَسْلنا وَأْنَزْلنا و

وباجلملة التفنن يف التعبري مل يزل دأب البلغاء، وفيه من الد الة عىل رفعة شأن 

والقرآن الكريم مملوء من ذلك، ومن رام بيان رس لكل ما وقع  ،فياملتكلم ما  ا خي

فيه منه فقد رام ما  ا سبيل إليه إ ا بالكشف الصحيح والعلم اللدين، واهلل يؤيت 

، واحلق أن هذا «فضله من يشاء، وسبحان من  ا حييط بأرسار كتابه إ ا هو

 .١٦٥/ ١روح املعاين :  (١)



 

 ؛وهم يوجهون هذه اآلياتن العلامء الكالم النفيس من هذا العامل مل يكن غائبا ع

فها هو ذا ابن مجاعة يقول قبل أن يتكلم عن رس التغاير بني اآليات املدروسة يف هذا 

؛ فاملعتني باملتشابه «وفائدة مناسبتهام مع قصد التنويع يف اخلطاب»البحث: 

اللفظي املوجه آلياته  ا ينكر التنوع والتفنن يف اخلطاب لكنه مع ذلك يتلمس 

خرى لرس التغاير بني اآليات ، ولعل الذي دفع اإلمام اآللويس لتبني هذا وجوها أ

وكأنه يف مقابل توجيه اآليات الذي سار عليه الرازي  -وهو القول بالتفنن –الرأي 

أنه خيش من التكلف الذي يقع أحيانا عند حماولة التعليل ، ولعل القول الوسط يف 

القرآنية املتحدمة عن أمر واحد تفننًا يف  املسألة أن يقال: تنوعت وتغايرت اآليات

فال علينا  فيالتعبري ، مع وجود أرسار أخرى للتغاير قد تظهر لنا فنقول هبا، وقد خت

، واهلل أعلم، وصىل اهلل عىل سيد ولد آدم، وعىل آله تكلف يف القول فيها بغري علم

 وصحبه وسلم.

 

                            

 

 .٥٦كشف املعاين:  (١)



 

 قائمة املراجع
، جالل الدين السيوطي، حتقيق: مركز الدراسات القرآنية، جممع   .١

 .ـه١5١٦امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف: 

 م.١00١: مايو -الطبعة اخلامسة عرش: آيار ، خري الدين الزركيل، دار العلم للماليني، .١

، حممود بن محزة الكرماين، دراسة  .1

 ، دار الفضيلة : القاهرة.  أمحد عبد التواب عوضمراجعة وتعليق:  عطا، وحتقيق: عبد القادر أمحد

، بدر الدين حممد بن عبد اهلل الزركيش، حتقيق: حممد أبو الفضل  .5

 .لبنان–: بريوت م، دار املعرفةإبراهي

: دمشق، ن حسن حبنكة امليداين، دار القلم، عبدالرمح .٨

 م.١٥٥٦-ـه١5١٦الطبعة األوىل : 

 ، الدار التونسية للنرش.-ابن عاشور-، حممد الطاهر  .٦

 حممد عزة دروزة، دار الغرب اإلسالمي:  .8

 م.  ١000-ـه١5١١بريوت، الطبعة الثانية:

 دار ازي، الر الدين فخر الغيب، ومفاتيح الكبري بالتفسري املشتهر –  .٥

 .م١٥٥0-ـه١5١0 بريوت،:  الفكر

 دار الفكر للطباعة والنرش. ، حممد رشيد رضا، .٥

، الطبعة الثانية: حممد حممد أبو موسى، مكتبة وهبة-د  .١0

 م.١٥٥8-ـه١50٥

، أبو الفضل شهاب الدين حممود اآللويس،  .١١

 .ـه١5١٨بريوت، الطبعة األوىل: : كتب العلميةدار ال

حممود  -سبكي، حتقيق: عبد الفتاح احللو، تاج الدين عبدالوهاب ال .١١

 حممد الطناحي، دار إحياء الكتب العربية: فيصل عيسى البايب احللبي.



 

دار  عبد اجلواد خلف،-حتقيق: د ، بدر الدين بن مجاعة، .١1

 م ١٥٥0 -هـ  ١5١0األوىل،  الطبعة الوفاء ـ املنصورة،

، عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، دار القلم : دمشق، الطبعة  .١5

 .١5١١األوىل : 

: ، الراغب األصفهاين، حتقيق: صفوان عدنان داودي، دار القلم .١٨

  م.١٥٥8 -هـ ١5١٥الطبعة الثانية:  ،: بريوتالدار الشامية –دمشق 

: بريوت، الطبعة الم حممد هارون، دار اجليلبد الس: ع، ابن فارس، حتقيق .١٦

 م.١٥٥١-ـه١5١١األوىل: 

 القرآن أول من واآليات للسور نقدية تأصيلية دراسة –  .١8

  :األوىل الطبعة عفان، ابن دار أمحد، حسني عبدالرزاق اإلرساء، سورة هناية إىل الكريم

 م.١٥٥٥-ـه١5١0

، أمحد بن  .١٥

 سعيد الفالح، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة األوىل : إبراهيم بن الزبري الثقفي الغرناطي، حتقيق:

 .ـه١501-م١٥٥1

، الطبعة ، د : حممد بن عيل الصامل، دار إشبيليا .١٥

 .ـه١5١١األوىل : 

 ومراجعته: عيل بن حممد الضباع. أرشف عىل تصحيحه، ، ابن اجلزري .١0

خرج آياته  ، برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي، .١١

 : عبد الرزاق غالب املهدي، دار الكتب العلمية.وأحاديثه ووضع حواشيه

، صالح الدين الصفدي، اجلزء الرابع باعتناء: س. ديد رينغ، يطلب من دار  .١١

 النرش: فرانز شتايز بفيسبادن.

 بريوت. إحسان عباس، دار صادر:–ابن خلكان، حتقيق: د  ، .١1
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 ملخص البحث

فخروِجفا عن معـى آستػفام،  ،أتى البحُث عذ خصائص مهزة آستػفام

خوهَلا عذ أداة الرشط يف الؼرآن ثم َذكَر د ،فاخلالِف يف دخوهلا عذ آستػفام

َل اخلالف ادتعّؾؼَة بدخول مهزة الؽريم اساًم كاكت األداُة أو حرفًا مبقـًا مسائ

 .واختاَر ما رآه راجحاً  ،وُحجَج كّل فريق ،افؼط آستػفام عذ أداة

 . واهلل ادوفق
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 املقدمة

وبًُد : ؾَد وؿَع  ،وافهالُة وافسالم ظذ َمن ٓ ٕبَي بًَده ،احلُّد هلل وحَده

 وـثٍر من ادٍرسين فُالم رب افًادغ،  -وُهْم أهُل افهًْة  -اخلالُف بغ افْحاِة 

ؾٔام إذا اجتَّع ذٌط واشتٍٓاٌم أُُياُب  -ْم َمْن ُهْم يف َشْز أؽوار مًاين افَرآن وهُ  -

، وادٍرسون إػ ادًْى ،وؿد اشَتَْد افْحاُة إػ افسـٔبافؼُط أم آشتٍٓاُم ؟ 

يبدو يل ، وأْن أرّجَح ما شتَِْتَ ما ؿَٔل يف هذه ادسٖفةِ ؾٖرْدُت يف هذا افبحث أْن أ

 . افتوؾٔ صواُبه، وباهلل
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 املبحث األول
 هنزة االستفواو

، وأفُف آشتٍٓامِ : مهزُة آشتٍٓامِ يَاُل 
(1)

ُر  . ا ُتهوَّ ا َّٕنَّ ًٍ ْٔت أف ِّّ َّٕام ُش وإ

ا ًٍ أف
(2)

ِم بٖدواٍت خمهوصةٍ  ْٓ  ،ٕحُو : أزيٌد ؿائٌم ؟ ،، وآشتٍٓاُم : هو ضُِب افٍ

ُِٓا ،مُّ أدواِت آشتٍٓامومهزُة آشتٍٓاِم أُ  وأص
(3)

: ٓختهاصٓا بٖحُام ٓ َتثُبُت  

فٌرها
(4)

ـام شٖٔيت إْن صاَء اهلل ،
(5)

 شوى وأدواُت آشتٍٓاِم  ،
ِ
من ؿبٔل إشامء

ا حروٌف  ،(َأمْ )( واهلّزِة و)َهْل   ،ِمن أحرف آشتٍٓام شٔبويهِ  (أمْ )وممّْن جًَل  ،ؾَّ٘نَّ

ُع  ،ؾال يُوُن افُالُم هبا إٓ اشتٍٓاًما (َأمْ )أّما  ،(َأوْ )و (َأمْ )هذا باُب » ؿاَل :  ََ وي

وظذ أْن يُوَن  ،افُالُم هبا يف آشتٍٓام ظذ وجٓغ : ظذ مًْى أّّيام وأّّيم

شآشتٍٓاُم إخُر مَْىًًِا مَن إول 
(6)

. 

وممّْن ظدَّ أم ِمْن أحرف آشتٍٓام أيًوا ادزدُ 
(7)

وابُن جّْي  ،
(8)

لَّ واشتدَ  ،

وفٔست بحرف  ،ادتهَِة تًِدُل اهلّزةَ  (َأمْ )ظذ أنَّ  -ـام َذـَر أبو حٔان  -بًُوٓم 

م ظْٓا بًَدها ـافتي بًَد اهلّزةِ  َٓ أم  ،ٕحو : أرضْبَت زيًدا ،ظىٍف بوؿوع مجٍِة مستٍ

ِْتَه ؟ ٓا بًَد  ،ؿت ٓام حُسَن وؿوُظ وإٕام ؿٔل :  ،(شواء)وفتساوي اجلِّتغ بًَدمها يف آشٍت

َعْ افوجود فتًٔغ أحِدمها بآشتٍٓام حرُف 
ِّ ىٓا بغ حمت ظىٍف فتوشُّ

(9)
.  

                                           
 .3/307، وادَتوب 1/99( يْير : افُتاب 1)

 .1/8( يْير : حاصٔة افدشوؿي ظذ مٌْي افِبٔب 2)

 .1/181، ومًاين افَرآن وإظرابه فِزّجاج 1/99( يْير : افُتاب 3)

 .266( يْير : ذح افِّع فِواشىي افرضير ص 4)

 (.6( يْير : صٍحة )5)

 .3/169( افُتاب : 6)

 .289، 3/286( يْير : ادَتوب 7)

 .295( يْير : افِّع ص 8)

 .1979 -1978/ 4( يْير : ارتناف افرضب 9)
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ؿاَل يف ادٍّهل :  ،من أحرف آشتٍٓام (أم) -مْٓم افزخمؼيُّ  -وَأشََط ؾريٌ  

ش...ومها اهلّزُة وَهْل  ،ومن أصْاف احلرف حرؾا آشتٍٓام»
(1)

وـذا ؿاَل ابُن  

احلاجب
(2)

وتاُج افدين اإلشٍرائْي ،
(3)

وافسخاوي ،
(4)

.  

ا (أَمْ )وافذي آخُذ به أّن  ًٍ  .واهلل تًاػ أظِم ،من أحرف آشتٍٓام : فِدفٔل ادذـور إٓ

 المطلب األول : خصائصها
ُاٌم مل َتثْبُت فٌرها : ْت هبا أح ٓاِم ُخهَّ شٍت ٕفُف أصَل أدواِت ٓا ت ا ـٕا  َفـامَّ 

جواُز حذؾِٓا أحُدها :
(5)

  َِّ ا ؽُرها من أدوات  ،ْبسِ مٍردًة ظَْد أْمِن اف وأمَّ

ِّٔة ٓ بىري  آشتَاللِ  آشتٍٓاِم ؾَد ُُيْذُف مَع ما َدخَل ظِٔه بىري  افتبً
(6)

، 

مْت ظذ  ـَوِل ُظَّر بن أيب ربًٔة (َأمْ )وُُتَذُف إفُف شواٌء َتَدَّ
(7)

 : 

ُْْت َداريا ـُ  َؾَواهللِ َما َأْدِري َوإِْن 

 

 

 

رَ   ّْ  ؟َأْم بَِثامنٍ  بَِسْبٍع َرَمْغَ اجلَ

مْ  ،أراَد : أبَسْبعٍ   َأْم مل َتتَدَّ
(8)

ْٔت ، َّ ُُ ـَول اف
(9)

 : 

                                           
 .319( ادٍهل : ص 1)

 .409( يْير : ذح افواؾٔة ٕيم افُاؾٔة ص 2)

 .467( يْير : فباب اإلظراب ص 3)

 .316( يْير : ادٍّول يف ذح ادٍهل فِسخاوي ص 4)

 .646 - 2/645ومًاين افَرآن فألخٍش  ،295-3/294، وادَتوب 175-3/174يْير : افُتاب  (5)

646. 

 .65( يْير : ذح ادٌْي فِدمامْٔي )ذح ادزج( ص 6)

، وأمايل ابن افنجري 3/294، وادَتوب 3/175، وافبٔت من صواهد افُتاب 614( افديوان ص 7)

 .8/154، وذح ادٍهل ٓبن ئًش 1/407

، 1/407، وأمايل ابن افنجري 297 - 296، وافهاحبي ص 2/205، 1/50ْير : ادحتسب ( ي8)

 )رشافة ماجستر(.  2/521وحوار ادٍهل فِنِوبغ 

، وأمايل ابن افنجري 1/50، وادحتسب 2/281، وافبٔت من صواهد اخلهائص 36( اهلاصّٔات ص 9)

 .4/313، وخزإة إدب 1/36، ومٌْي افِبٔب 124، ورضائر افنًر ٓبن ظهٍور ص 1/407
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 َضِرْبُت َوَما َصْوًؿا إَِػ افبِٔض َأْضَرُب 

 

ًبا   ًِ ُب َوٓ َف ًَ ِْ ِْٔب َي  ؟ِمِّْي َوُذو افنَّ

ُب ؟  ًَ ِْ ِْٔب َي ِذَف ؾٔه وِؿَٔل : ٓ يتًّغُ : جلواز أْن يُوَن مِمَّا ُح  ،أراَد : أو ذو افنَّ

ُب  ،حرُف افٍْي فَِريْة ًَ ِْ ِٔب ٓ ي أي : وذو افنَّ
(1)

َّٕه إخباٌر حََٔةً  ، أو أ
(2)

. 

َِّْبِس يف آختٔار :  وؿد اْخُتَِف يف جواز حْذِف مهزة آشتٍٓاِم ظْد أْمِن اف

َِّْبس من رضورات  -يف طاهر ـالمه  -ؾذهب شٔبويه  إػ أنَّ حذَؾٓا ظَْد أْمِن اف

 (َأمْ )ؿبَل  ويُونُ  ،افنًرِ 
(3)

ومِمَّن َأخَذ به ادزدُ  ،
(4)

وأبو جًٍر افْحاس ،
(5)

، 

وافزخمؼي
(6)

وابُن إٕباري ،
(7)

وابُن ئًش  ،
(8)

، وابُن احلاجب
(9)

 وابنُ  ،

م أي شواٌء أـإت اهلّزُة مع  ،ظهٍور َّّ َأْم ٓ (َأمْ )ؽَر إٔه َظ
(10)

. 

 ؿاَل ظَْد تٍسر ؿوفه ،فتوبٔخوذهَب افٍراُء إػ جواز حذؾٓا يف آختٔار ظَْد ا

ه :  [153]إحَاف:  ﴾ی  ی  جئ  حئ﴿ تًاػ:  ﴾ی﴿»ما ٕهُّ

ُِه ؿوُفه  ،وَؿْد ُتْىرُح أفُف آشتٍٓاِم من افتوبٔخ ،وؾٔه توبٌٔخ هلم ،اشتٍٓامٌ  ومث

ُم هبا [20]إحَاف: ﴾ ىئىئ ﴿ َٓ ٍْ مُ  ،ُيْست َٓ ٍْ ٓ ُيست ا واحدٌ  ،و ًً شومًْامها مجٔ
(11)

. 

                                           
 .12، ومٌْي افِبٔب وهبامنه حاصٔة إمر ص 67( يْير : ذح ادزج ص 1)

 .12( يْير : حاصٔة إمر ص 2)

 .175 - 3/174( يْير : افُتاب 3)

 .295 - 3/294( يْير : ادَتوب 4)

 .177 - 3/176( يْير : إظراب افَرآن 5)

 .320( يْير : ادٍهل ص 6)

 .1/51: افبٔان يف ؽريب إظراب افَرآن  ( يْير7)

 . 155 - 8/154( يْير : ذح ادٍهل 8)

 .2/240( يْير : اإليواح يف ذح ادٍهل 9)

 .125 - 124( يْير : رضائر افنًر ص 10)

 .2/394( مًاين افَرآن 11)
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ا يف آختٔار بؼط أْمنِ  -وتبًه مجاظٌة  -وذهَب إخٍُش  ًَ  إػ ؿٔاس ذفك مىِ

َِّْبس  ،هذا اشتٍٓامٌ  ...: » [22]افنًراء:  ﴾ٹٿ ٿٹ ﴿ ؿاَل ظَْد ؿوفه تًاػ : ،اف

ا  ُّْٓ ُّ ّٕه ؿاَل : َأَوتَِك ًٌّٕة َتـ شـٖ
(1)

ن أخَذ بَوفه ابُن جْي ، ّّ وِمـ
(2)

مافك وابنُ  ،
(3)

، 

مافك
(3)

وادافَيُّ  ،
(4)

وابُن هنام ،
(5)

وذهَب ادراديُّ إػ جواز حذؾٓا باضراٍد إذا  ،

ادتهِةُ  (َأمْ )إذا ـاَن بًَدها 
(6)

.  

 هو ؿوُل إخٍش فُثرة حذِف اهلّزِة ٕياًم وٕثًرا -واهلل أظِم  -وادختاُر ظْدي 

واحدٍة  هبّزةٍ  ﴾َأْكَذْرََتُمْ ﴿ ؿراءةُ  -ظذ ما ُذـَر  -ومْن ذفك  ،وظَْد ؾَدها (َأمْ )مع 

ةٍ  من ؽر مدَّ
(7)

هبّزِة وصلٍ  ﴾اْستَْغَػْرَت هَلُمْ ﴿ وؿراءةُ  ،
(8)

َركَ  ﴿ وؿراءةُ  ،  ﴾ َبَل ادَّ

بٍتح افالم وتنديد افدالِ 
(9)

َركَ  ، ُِه : َبْل َأادَّ وأص
(10)

 ؟  

ومن ذفك أيًوا ما أورَده ابُن مافك
(11)

َته ملسو هيلع هللا ىلص : » ِمْن ؿوفه   ْ  يا أبا ذّر ! ظرَّ

ه  ُٖمِّ شب
(12)

َته ؟  ْ ّٕه َمْن ماَت ِمْن  ،أتاين آٍت ِمْن َريبِّ ملسو هيلع هللا ىلص : » ه وؿوفِ  ،أراَد : أَظرَّ ين أ َ ؾبؼَّ

                                           
 .646 - 2/645( مًاين افَرآن 1)

 .51 - 1/50( يْير : ادحتسب 2)

 .89 - 87ح ص ( يْير : صواهد افتوض3ٔ)

 .45( يْير : رصف ادباين ص 4)

 .37 - 1/36( يْير : ادٌْي 5)

 .35( يْير : اجلْى افداين ص 6)

 ( :  افزهري وابن حمٔهن.1/50( : ؿرأ هبا ابن حمٔهن، ويف ادحتسب )2( يف خمتك افنواذ )7)

  ادٔم ظذ أصل افتَاءوروى مًاذ بن مًاذ افًْزي ظن أيب ظّرو ـرس( : »157( يف خمتك افنواذ )8)

 ش.افساـْغ ووصل اهلّزة، ظِٔٓم اشتٌٍرت

 (.2/142( ؿرأ هبا شِٔامن بن يسار، وأخوه ظىاء بن يسار وظىاء بن افسائب ـام يف ادحتسب )9)

 .7/92، وافبحر ادحٔط 3/366( يْير : افُناف 10)

 .89 - 87( يْير : صواهد افتوضٔح ص 11)

 ـتاب اإليامن، باب : ادًاِت من أمر اجلاهِٔة. ( يف1/15( أخرجه افبخاري )12)
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َٕى وإْن ََسَق ؟ ؿاَل : وإْن َزٕى  ،ُأمتي ٓ ُيؼُك باهلل صًٔئا دخَل اجلَّْةَ  ُؿُِت : وإِْن َز

شوإْن ََسَق 
(1)

أنَّ رجاًل » وحديِث ابن ظباٍس  ،َأَو إْن َسَق ؟ ،وإصُل َأَو إِْن زٕى 

َْٖؿِؤه ؟ ،وظِٔٓا صوُم صٓرٍ  ،َي ماَتْت ؿاَل : إنَّ ُأمّ  شؾ
(2)

 .شأَؾَْٖؿِؤه؟» ًض افُّْسخويف ب 

َِب افتهور الثاني : أَّنا تَع فى
(3)

د ،وهو إدراُك ؽر افْسبة ،  ويُوُن ظَْد افسدُّ

يف تعقني أحد شقئنْيِ 
(4)

ولطؾب التصديق ،كحُو : أزيٌد قائٌم أم خالٌد ؟ 
(5)

وهو  ،

بغ صٔئغِ  إدراُك وؿوِع ٕسبٍة تامة
(6)

َُِب  (هل)و ،ٕحُو : أزيٌد ؿائٌم ؟ ، خيتصُّ هبا ض

افتهدي 
(7)

ر ٓ ؽرُ  ، ُّٔة إدوات فىِب افتهوُّ وبَ
(8)

ُة ِمن  (َأمْ )وؿَٔل :  ، ًِ ادَْى

وهي فىِب افتهدي  ؾَط ،أدوات آشتٍٓامِ 
(9)

. 

وظذ افٍْي -ـام تَّدَم  -أَّّنا تدُخُل ظذ اإلثبات  :الثالث 
(10)

 ؿوفه تًاػ: ٕحوُ  ،

ٓا يف ذفك (أمْ )وُظورَض بّٖن  ، [1]افؼح:  ﴾ۀ   ہ  ہ  ہ ﴿ ـُ تَوُل : أؿاَم  ،تنار

مْ  َُ زيٌد أْم مل ي
(11)

 ؟ 

ـامُل افتهدير :الرابع 
(12)

ُر بًَد  ، ـَ  فإلرضاب ـام (أم)ومهداُق ذفك أَّنا ٓ ُتذ

                                           
 ( يف ـتاب اجلْائز، باب يف اجلْائز ومن ـان آخر ـالمه ٓ إفه إٓ اهلل. 2/71( أخرجه افبخاري )1)

 ( يف ـتاب افهوم، باب من مات وظِٔه صوم.3/35( أخرجه افبخاري )2)

 .30ين ص ، واجلْى افدا45، ورصف ادباين ص 316( يْير : ادٍول ص 3)

 .2/247( يْير : ذوح افتِخٔص 4)

 .1/12، وحاصٔة افدشوؿي 30( يْير : اجلْى افداين ص 5)

 .2/247( يْير : ذوح افتِخٔص 6)

 .96 - 2/95، وذح افسًد )خمتك ادًاين( 1/37، وادٌْي 30( يْير : اجلْى افداين ص 7)

 .1/37( يْير : ادٌْي 8)

 .73( يْير : ذح ادزج ص 9)

، وتذـرة 384، وذح ظّدة احلاؾظ ص 2/519، وحوار ادٍهل 2/463( يْير : اخلهائص 10)

 .77افْحاة ص 

 .1/37( يْير : ادٌْي 11)

 ، وتذـرة افْحاة 383، وذح ظّدة احلاؾظ ص 3/307، وادَتوب 3/187( يْير : افُتاب 12)

 .31، واجلْى افداين ص 77ص 
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ر ؽُرها من أدوات آشتٍٓام وذفك أّن إفَف ٓ تُوُن إٓ فال ـَ   ،شتٍٓامُيذ

تُوُن فالشتٍٓام وؽِر آشتٍٓام (أم)و
(1)

َد ؟ ، ًَ   ،تَوُل : ؿاَم زيٌد َأْم هل ؿ

دَ  ًَ وٓ تَوُل: أْم أؿ
(2)

؟، وأَّنا تدُخل ظذ افواو وافٍاء وُثمَّ ِمن حروف افًىف
(3)

، 

افًىف
(3)

 ﴾ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ﴿ ؾافواُو ٕحُو ؿوفه تًاػ: ،

ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   ﴿ :وؿوفِه ظــزَّ ِمـْن ؿائــل ، [٠١١البؼرة: ]

َٕه : ،[٠65آل عؿران: ] ﴾يئ  جب ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ         ۋ   ﴿ وافٍاُء ٕحُو ؿوفه شبحا

ڃ  ڃ  چ   ﴿ وؿوفِه شبحإه : ،[19]افزمر:  ﴾ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ

ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ﴿ وُثّم ٕحُو ؿوفه ظّز وجّل : ،[85]افبَرة:  ﴾چ   چ

ُم رٌء مِ  [5٠يوكس: ] ﴾ۆئ  ن أدوات آشتٍٓام ظذ حروف افًىف ؽرَ وٓ يَتَدَّ

َم افًاضُف ظذ اهلّزة ٕحُو ؿوفه تًاػ : ٱ  ﴿ اهلّزِة، وإصُل يف ذفك أْن ُيَدَّ

وؿوفِـــه  ،[101ران: ]آل ظّ ﴾ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ

َّٕنا ِمَن اجلِّة ادًىوؾِة َفُّْٓم راَظْوا أصافَة  [26افتُوير: ] ﴾ۋ  ۅ  ﴿ تًاػ :

موها بخالف شائر أدوات آشتٍٓام ،ة يف افتهديراهلّز هذا مذهُب  ،ؾَدَّ

اجلّٓور
(4)

ٓم مجاظةٌ  ، ٍَ ُر اخلالِف يف ،وخاف ـْ إِْن صاَء اهللُ -هذه ادسٖفة  ويٖيت ِذ

 .موضًه يف -تًاػ

ّٕه ٓ يع صًٔئا من أدوات آشتٍٓام اشٌم بًَده ؾًٌل يف ؾهٔح افُالِم  الخامس : أ

ؽَر اهلّزة
(5)

ِهُل به  ،ؾُتَّدُم ادًٍوَل  ،و: أزيًدا رضْبَت ؟ ،َوُل : أزيٌد ؿاَم ؟ت ، ٍْ وَت

ل ًْ
ٍِ وٓ تَوُل : هل زيًدا رضْبَت ؟ وٓ : متى زيًدا رضْبَت ؟ إٓ يف  ،بَغ اهلّزة واف

                                           
 .209( يْير : ادسائل ادْثورة ص 1)

 .1/38، وادٌْي 209، وادسائل ادْثورة ص 3/189( يْير : افُتاب 2)

ُتاب 3) ير : اف رتناف 8/151، وذح ادٍهل 3/307، وادَتوب 3/187( ْي  .1862 -4/1861، وٓا

 .1/323، وافبحر ادحٔط 1/38( يْير : ادٌْي 4)

  787ن احلاجب ص ، وذح افُاؾٔة ٓب8/151، وذح ادٍهل 99 - 1/98( يْير : افُتاب 5)

 .2/348، وافزهان فِزرـق 467)رشافة دـتوراه(، وفباب اإلظراب ص 
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 .افرضورة

 وٓ يْدُخل ظِٔٓا ؽُرها من أدوات ،أَّنا تْدُخُل ظذ أداة افؼط السادس :

آشتٍٓام
(1)

  ﴾گ  ڳ ﴿ ومْه ؿوُفه تًاػ: ،: أإْن أـْرمَتْي ُأـرْمَك ؟ ؾتَوُل  ،

 .وٓ تَوُل : هل إِْن ََتُْرْج أخُرْج مًك ؟ ،[19]يس: 

 ،وٓ يُوُن ذفك فٌرها من أدوات آشتٍٓام ،أَّنا تُوُن فِتَرير السابع :

ره شٔبويِه ومجاظةٌ  ـَ َذ
(2)

ٓشتٍٓام أفَف ا وممّا َيُدّفَك ظذ أنّ » ؿاَل يف افُتاب :  ،

ُم إٔه َؿْد َضِرَب فَٔسْت بّْزفة )هل َِ فتّوبَخه،  ،( إٔك تَوُل فِرجل: أَضرًبا! وإٔت تً

ش(وٓ تَوُل هذا بًَد )هل ،وُتَّرَره
(3)

ره أيًوا أبو ظع افٍاردُّ  ، ـَ ن َذ ّّ ؿاَل يف  ،وِمـ

أنَّ وذفَك  ،.. وجاَز يف إفف وحَدها.إفُف تدُخُل فِتَرير» ادسائل ادْثورة : 

شإفَف مالزمٌة فالشتٍٓام 
(4)

وَذـَر بًُوٓم أحُاًما أخرى ،
(5)

. 

 المطلب الثاني : خروجها عن معنى االستفهام
د دًانٍ  ،وهو آشتٍٓامُ  ،َتُرُج اهلّزُة ظاّم ُوِضًت فه  مْٓا : ،ؾَسِ

ري( - 1 ًْ افتسويُة: ومهزُُتا افواؿًُة بًَد )شواء(، و)ما ُأبايل(، و)فَٔت ِص
(6)

 ، 

 (ما أدري)و
(7)

ٕحُو : ٕرضَبَّْه أَذهَب أم َمَُث  ،وْٕحِوهنّ  ،
(8)

 وَؿَك بًُوٓم ،

                                           
 .2/349( يْير : افزهان 1)

، وحوار 8/151، وذح ادٍهل 213 - 212، وادسائل ادْثورة ص 3/289( يْير : ادَتوب 2)

 .2/348، وافزهان 384، وذح ظّدة احلاؾظ ص 2/520ادٍهل 

 .3/176( افُتاب 3)

 .213 - 212( ادسائل ادْثورة ص 4)

 .350 - 2/348، وافزهان 449 - 4/446( يْير : ذح افرّت 5)

 .3/287، وادَتوب 171 - 3/170( يْير : افُتاب 6)

، واجلْى 407 - 1/406، وأمايل ابن افنجري 1/264، واحلجة فٍِارد 3/171( يْير : افُتاب 7)

 .32افداين ص 

 .3/186( يْير : افُتاب 8)
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ومتكؾاتِه ،وؿوهَلم : ٓ أبايل ،مهزَة افتسوية ظذ افتافٔة ؿوهَلم : شواء
(1)

ن  ، َّّ ومـ

وأّما مهزُة افتسويِة وَأْم افتسويِة ؾٓام افِتاِن تِٔاِن ؿوهَلم : » ؿاَل :  ،ذـَر ذفك افرّتُّ 

ٕحُو ؿوفك : شواٌء ظّع أؿَّت أم ؿًْدَت ؟  ،ومتكؾاته ،وؿوهَلم : ٓ أبايل ،واءش

َد ؟  ًَ شوٓ ُأبايل أؿاَم زيٌد أم ؿ
(2)

.  

ُل أيًوا افواؿًَة بًَد  -واهلل أظِم  -وافهحٔح ظْدي  َّ  أّن مهزَة افتسوية تن

ري) ًْ َْٔت ِص باُب َأْم إذا ـاَن هذا » فتكيح شٔبويِه بذفك إذ ؿاَل :  (ما َأْدري)و ،(ف

م ،افُالُم هبا بّْزفة أّّيام َٔت أَم .وأّيُّ َِ .. وِمْن هذا افباب ؿوُفه : ما ُأبايل أزيًدا ف

ََِّّت أم زيًدا ،ظًّرا ـَ ا  .. ومثُل ذفك : ما أدري أزيٌد َثمَّ أم .و: شواٌء ظعَّ أبِْؼً

َْٔت ِصًري أزيٌد َثمَّ أم ظّرٌو  ،ظّروٌ  شف
(3)

 تسوية أَّّنا افداخُِة ظذوضابُط مهزة اف ،

َِْت ظِٔه َِّٓا مع ما َدخ مجٍِة َيِهحُّ حِوُل ادهدر حم
(4)

ٱ     ٻ   ﴿ :ٕحُو ؿوفه تًاػ ،

َِٔهحُّ : شواٌء  [6]افبَرة:  ﴾ٻ  ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀ  ؾ

 يف هذه أية ظدُة أوجٍه : (شواء)وُأجَٔز يف  ،ظِٔٓم اإلٕذاُر وظَدُمه

 رْؾٌع ظــذ افٍاظِٔــة ِمنْ  ﴾پ  پ  پ    پ  ﴿ و ،(إنّ )ا خُز أَّّن  األول :

ّٕه مهدٌر بًّْى اشم افٍاظل ﴾ٻ﴿ وهو ُمْسَتوٍ  ،ٕ
(5)

َف بٖنَّ آشتٍٓاَم ٓ  ، ًّ وُض

َِه ُل ؾٔه ما ؿب َّ ٓ يً
(6)

 َؿبَل يَتٓت ظَّل ما  ﴾ٻ﴿ ؾاظاًل بـ ﴾پ﴿ ؾُونُ  ،

                                           
 .74، وذح ادزج ص 4/409( يْير : ذح افرّت 1)

 .4/409( ذح افرّت 2)

 .171 - 3/169( افُتاب 3)

 .84( يْير : ذح ادزج ص 4)

، 1/14، وإمالء ما َمّن به افرمحن 1/50، وافبٔان 1/56، وافُناف 1/184( يْير : إظراب افَرآن 5)

 .1/161وادٌْي 

 .1/161( يْير : ادٌْي 6)
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ٓام ؾٔه شٍت ًَُِّ   ،ٓا ْا ِمـاّم ُي ًامُل ه س اف ّل ؤف ظن اًف
(1)

ْا ظذ  ، س ه ٓاَم ٔف شٍت ّن ٓا وأُجَٔب ٖب

ٓامِ  شٍت ًْى ٓا دْت ظن م نَّ مهزَة افتسوية ُجرِّ َتهٕ  َٔ ح
(2)

. 

 ﴾پ  پ  پ    پ ﴿ خٌز وادبتدأُ  الثاين :
(3)

واجلُِّة من ادبتدأ واخلز يف  ،

هوُأؾِسَد بٖنَّ ادبتدأ ادنتّل ظذ آشتٍٓام َيـجِ  ،(إنّ )موضع رؾٍع خِز  ُّ  ،ُب تَدي

ّدمْ  ََ وهو هْا مل ُي
(4)

ُل أبًدا خٌز ٓ خُمَزٌ  ، ًْ ّٕه فٔس يف افُالم خُمَزٌ ظْه إِذ افٍ وأيًوا بٖ

ظْه
(5)

وُأجَٔب ظن إول بام ُأجَٔب ظن افساب  ،
(6)

وظن افثاين بّٖن ما يف أية  ،

واٌء ظِٔٓم وافتَديُر : ش ،افُريّة ِمـاّم ُهِجَر ؾٔه جإُب افٍِظ إػ جإب ادًْى

اإلٕذاُر وظَدُمه
(7)

ْٔدّي   ًَ ُع باُد َّ ًُل مِْزفَة ادهدر ؿوهُلم : َتس
ٍِ َل ؾٔه اف زِّ ُٕ وٕيُره ِمـاّم 

شخٌر ِمْن أْن تراه 
(8)

. 

 ﴾پ  پ  پ    پ  ﴿ مبتدٌأ واخلزُ  الثالث :
(9)

وُردَّ بّٖن اخلَز مجٌِة خافٌٔة من  ،

من ظائٍد إػ ادبتدأ
(10)

 َم حمّوٌل ظذ ادًْى وافتَديُر : شواءٌ وُأجَٔب بّٖن افُال ،

ه ـُ ظِٔٓم اإلٕذاُر وتْر
(11)

. 

                                           
 .1/286( يْير : ادْهف ظذ ادٌْي 1)

 ( يْير : ادهدر افساب .2)

 .1/161، وادٌْي 1/14، واإلمالء 1/406، وأمايل ابن افنجري 1/56( يْير : افُناف 3)

 .1/161، وادٌْي 1/269( يْير : احلجة فٍِارد 4)

 .1/269( يْير : احلجة فٍِارد 5)

 .1/162( يْير : ادٌْي 6)

 .1/56ُناف ( يْير : اف7)

 .97( ـتاب إمثال فَِاشم بن شالم ص 8)

، وادحرر افوجٔز 1/269، واحلجة فٍِارد 1/184، وإظراب افَرآن 1/77( يْير : مًاين افزجاج 9)

 .1/56، وافُناف 1/153

 .1/406( يْير : أمايل ابن افنجري 10)

 .1/49، وافبٔان 1/56( افُناف 11)
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مجٌِة يف موضع رؾٍع ظذ افٍاظِٔة،  ﴾پ  پ  پ    پ ﴿ مبتدٌأ و الرابع :

ت اجلُِّة مسدَّ اخلز وافتَدير : يستوي ظْدهم  ،وافُالُم حمّوٌل ظذ ادًْى ،وَشدَّ

ه ـُ اإلٕذاُر وتْر
(1)

ه ، ٍُ ظذ ٍٕي أو  (شواء)دُم اظتامد ادبتدأ ظ -يف ٕيري -وُيْوً

ا َمسدَّ اخلز  .اشتٍٓاٍم ـام اصَسَط افبكيون يف ادبتدأ افذي يرَؾُع ؾاظاًل شادًّ

 ﴾پ  پ  پ    پ ﴿ و ،: إمراِن شواءٌ وادًْى ،خٌز دبتدأ حمذوٍف  اخلامس :

دفٌٔل  (شواءٌ  إمرانِ )واجلُِّة آشُّٔة  ،وافًٍالِن يف مًْى افؼط ،بٔاٌن فألمرين

وافتَديُر : إْن إٔذرُتم أو مل تْذْرهم ؾإمراِن شواءٌ  ،ظذ اجلزاء
(2)

ُده   ، ًِّ يف  -وُيبَ

ُِّف ،تَديُر حمذوٍف  -رأيي  َُ  ،ٓ خَيٍى وادًْى بدوٕه مستٌَٔم وأيًوا ما ؾٔه ِمْن ت

 .واهلل تًاػ أظِم

افتَرير - 2
(3)

َِم ثبوَته أو ٍٕٔه: وهو محُل ادخاَضِب ظذ اإلؿرار بام يَ   ًْ
(4)

 ٕحوُ  ،

 [172إظراف: ] ﴾ڄڄ﴿ ؿوفه تًاػ : ٕحوُ 
(5)

وَوْجُه َصَبه افتَريِر ) ،

ر بهبآشتٍٓام  َر ـاَن ظادًا بام َؿرَّ َع اجلواُب مَن ادخاضب ،أن ّادَرِّ ََ ؾتُوَن  ،ؾٖراَد أْن ي

َْٕت تتوّؿُع اجلواَب  ٍَّْٓت ؾٖ سإه، ـام إٔك إذا اشَت ٍَّْٓت  احلُّجُة ظِٔه ِب ن اشَت ّّ  (ِمـ
(6)

. 

افتوبٔخ - 3
(7)

]إحَاف:  ﴾ىئ   ىئ   ىئ  ی  ی  ﴿ : ٕحُو ؿوفه تًاػ : 

                                           
 .1/14( يْير : اإلمالء 1)

 .4/409ر : ذح افرّت ( يْي2)

 /2، واخلهائص213 - 212، وادسائل ادْثورة ص 3/308، وادَتوب 3/187( يْير : افُتاب 3)

 .468، وفباب اإلظراب ص 147، وافتوضئة ص 463

 .1/40، وادٌْي 32( يْير : اجلْى افداين ص 4)

 .8/151، وذح ادٍهل 2/170( يْير : افُناف 5)

 ، مع تكف يسر.213 ( ادسائل ادْثورة ص6)

 ، وافبٔان404 - 1/403، وأمايل ابن افنجري 2/57، وإصول 2/394( يْير : مًاين افٍراء 7)

 .47، ورصف ادباين ص 1/113 
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هبّزتغ ظذ آشتٍٓام﴾ أأذهبتم﴿ يف ؿراءة ، [20
(1)

َٕه ، ۆ   ﴿ : وؿوفِه شبحا

[32]افزخرف:  ﴾ۆ  ۈ  ۈ
(2)

 ، وؿد اجَتَّع افتَريُر وافتوبٔخ يف ؿوفه تًاػ :

 [18راء: ]افنً ﴾ی   ی  ی  ی  ﴿
(3)

َٕه : ، ڤ  ڤ    ڦ   ڦ  ﴿ وؿوفِه شبحا

 [22]إحَاف:﴾ڦ 
(4)

 [37]افدخان:  ﴾ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ ﴿ وؿوفه ظّز وجّل : ،
(5)

. 

افتًجب - 4
(6)

حُو ؿوفه تًاػ :    [45]افٍرؿان:  ﴾ٹ     ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ﴿:ٕ 
(7)

، 

َٕه :  [٨5٢ البؼرة:] ﴾ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ     ﴿ وؿوفِه شبحا
(8)

. 

ُار - 5 اإلٕ
(9)

حُو ؿوفه تًاػ :   [153]افهاؾات:  ﴾ی  ی  جئ  حئ﴿ :ٕ 
(10)

، 

 ﴾ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ﴿ وؿد اجَتَّع افتًجُب واإلُٕار يف ؿوفه تًاػ :

 [17 - 16]افهاؾات: 
(11)

. 

إمر - 6
(12)

وا [91]ادائدة: ﴾ڄ  ڄ   ڄ  ﴿ : ٕحُو ؿوفه تًاػ :  ُٓ  ،أي : إَت

َٕه : روا [3]يوٕس:  ﴾گ    گ ﴿ وؿوفِه شبحا َـّ ے  ﴿ وؿوفِه ظّز وجــّل : ،أي : تَذ

                                           
( : ابن ـثر وابن 1/366( : ؿرأ هبا ابن ظامر. ويف افْؼ )461(، وافتٔسر )598( يف ـتاب افسبًة )1)

 ظامر وأبو جًٍر ويًَوب.

 .8/10ر : افبحر ادحٔط ( يْي2)

 .32( يْير : اجلْى افداين ص 3)

 .8/62( يْير : افبحر ادحٔط 4)

 .2/57( يْير : إصول 5)

 .33، واجلْى افداين ص 468، وفباب اإلظراب ص 1/403( يْير : أمايل ابن افنجري 6)

 .1/41، وادٌْي 1/403( يْير : أمايل ابن افنجري 7)

 .1/403جري ( يْير : أمايل ابن افن8)

، وذح افُاؾٔة ٓبن احلاجب 8/151، وذح ادٍهل 2/206، وادحتسب 3/308( يْير : ادَتوب 9)

 .40 - 1/39، وادٌْي 33، واجلْى افداين ص 788احلاجب ص 

 .1/40، وادٌْي 33( يْير : اجلْى افداين ص 10)

 .3/308( يْير : ادَتوب 11)

 .1/40، وادٌْي 468ظراب ص ، وفباب اإل1/403( يْير : أمايل ابن افنجري 12)
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وا [16]احلديد:  ﴾ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷   ًُ أي : اْخَن
(1)

وؿَٔل يف  ،

َرُض مَن آشتٍٓام آشتبىاءُ  ٌَ أية إخرة : اف
(2)

ر بًُوٓم مًايَن ُأَخَر . ـَ وَذ

د وؽِر ذفكوافتٓدي ،وافتْبٔه ،وافٍْي، وافتُٓم ،ـافوظٔد
(3)

. 

 المطلب الثالث : ىل تدخل ىمزة االستفهام على االستفهام ؟
مذهُب مجاظة مَن افْحاة أّن أداَة آشتٍٓام ٓ تْدُخل ظذ آشتٍٓام فِـاَم ؾٔه مِن 

وهو ممْوعٌ  ،اجتامع أداتغ دًًْى واحدٍ 
(4)

ن أخَذ به أبو ظع افٍارد ، ّّ ؿاَل بًَد  ،وِمـ

هذه ادسٖفُة ؾٔٓا » ظع ـَٔف آشتٍٓامِٔة :  (َأمْ )َدَخِت ؾٔٓام  بًَد أْن أورَد بٔتْغِ 

.. ش(.ـٔف)فالشتٍٓام َدَخِت ظذ  (أم)إصُاٌل وهو أّن 
(5)

وممّن ؿاَل به أيًوا ابُن  

جْي
(6)

واهلرويُّ  ،
(7)

، ومُّي افَّٔز 
(8)

، وابُن ئًش
(9)

وابُن مافك ،
(10)

، 

وادرادي
(11)

.  

ؿاَل  ،إػ جواز دخول آشتٍٓام ظذ آشتٍٓام -مْٓم ادزُد  -وذهَب ؾريٌ  

                                           
 .403 - 1/402: أمايل ابن افنجري ( يْير1)

 .1/41، وادٌْي 33( يْير : اجلْى افداين ص 2)

، 33 - 32، واجلْى افداين ص 468، وفباب اإلظراب ص 409 - 1/404( يْير : أمايل ابن افنجري 3)

 .4/1861، وآرتناف  41 - 1/40وادٌْي 

، 584ص ، ومنُل إظراب افَرآن دُي 463، 2/184، واخلهائص 205دْثورة ص ( يْير : ادسائل ا4)

 .385، وذح ظّدة احلاؾظ ص 8/152، 19 - 4/18، وذح ادٍهل 584

 .205( ادسائل ادْثورة ص 5)

 .463، 2/184( يْير : اخلهائص 6)

 .31( يْير : إزهٔة ص 7)

 .584( يْير : ادنُل دُي ص 8)

 .8/152، 19 -4/18 ( يْير : ذح ادٍهل9)

 .385( يْير : ذح ظّدة احلاؾظ ص 10)

 .206( يْير : اجلْى افداين ص 11)
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ومها َيدخالِن  ،(أم)وحرؾا آشتٍٓام افِذاِن ٓ يٍارؿإه إفُف و» يف ادَتوب : 

ِِّٓا أٓ ترى أنَّ افَائَل يَوُل : هل زيٌد يف افدار أم هل ظّرو  ،ظذ هذه احلروف ـ

هذان احلرؾاِن ظذ ؾدخَل  ،هْاك ؟ وتَوُل : ـٔف صًَْت أم ـٔف صَْع أخوك؟

ن ذفك ِّ ِْٓام وإتَاهلام ؾ ُُّ ش...حروف آشتٍٓام فتّ
(1)

ومِمّن أجاَز أيًوا ابُن 

خافويه
(2)

وأبو حٔان ،
(3)

وافسُّغ احلِبي ،
(4)

 وروُده يف ـالم  ،
ِ
ودفُٔل هٗٓء

َن إول ؿوُل افناظر ،افًرب ِّ ويف بًض ؿراءات افَرآن افُريم : ؾ
(5)

 : 

َّٕى َجَزْوا ظاِمرً  مُ َأ ِٓ ِِ ًْ
ٍِ  ا َشْوَءى ب

 

وَءى ِمَن احلَسنِ   ِْي افسُّ َٕ َْٔف َُيُْزو ـَ  َأْم 

ُِوُق بِهِ   ًَ ىِي اف ًْ ُع ما ُت ٍَ َْٔف َيْْ ـَ  َأْم 

 

َبنِ   َِ ٍْٕف إذا ما ُضنَّ باْف  ِرئامُن أ

 وؿوُل ظََِّة بِن َظَبدة : 

َتهُ  َْض َظْزَ ى مَل َي َُ بٌِر َب ـَ  َأْم َهْل 

 

ومُ إِْثر إَِحبَِّة يَ   ُُ ْوَم افَبْغِ َمْن
(6)

 

وقوُل الشاعرِ  
(7)

 : 

تِْا  شاِئْل َؾواِرَس َيْرُبوٍع بَِندَّ

 

مِ   ـَ فِّ ذي إَ َُ ِح اف ٍْ  َأْهَل َرَأْوٕا بَِس

يف ؿــراءة أيب َحْٔوة  [83]افّْل:  ﴾ے    ھ  ے ﴿ ومَن افثاين ؿوُفه تًاػ : 

                                           
 .3/290( ادَتوب 1)

 .110: خمتك افنواذ ص  ( يْير2)

 .2010 - 4/2009، وآرتناف 7/99( يْير : افبحر ادحٔط 3)

 .8/644( يْير : افدر ادهون 4)

، 2/184، واخلهائص 204سائل ادْثورة ص ، واد263ات ص ( أؾْون افتٌِبي، وافبٔتان يف ادٍو5ِٔ)

 .1/68، وادٌْي 1/54وأمايل ابن افنجري 

، وأمايل ابن افنجري 2/59، وإصول 3/290، وادَتوب 3/178، وافُتاب 47( افديوان ص 6)

 .8/153، وذح ادٍهل 3/107

، واخلهائص 3/291، وادَتوب 206( زيد اخلٔل، وافبٔت يف صًر زيد اخلٔل )صًراء إشالمٔون( ص 7)

 .3/108، 1/163، وأمايل ابن افنجري 2/463واخلهائص 
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ـابن  ،واحٍد من ادٍرّسين وادًربغأورَد هذه افَراءة ؽُر  ،بتخٍٔف ادٔم (َأَماذا)

خافويه
(1)

وابِن ظىٔة ،
(2)

وأيب افبَاء ،
(3)

وأيب حٔان ،
(4)

وافسّغ احلِبي ،
(5)

، 

وإفود
(6)

 ـٖيب افبَاء ،
ِ
هَلا بًُض هٗٓء وأوَّ

(7)
وأيب حٔان ،

(8)
وافسّغ  ،

احلِبي
(9)

 .بدخول مهزة آشتٍٓام ظذ آشتٍٓام 

َِْت ظذ  (أم)ّٖن وأجاَب ادإًون ظاّم َورد ب  ـام يف افبٔتغ - (ـَٔف )إذا َدخ

 هلا (أم)وإٕام ـان ذفك ّٕن  ،فالشتٍٓام (ـٔف)و ،ؾَّ٘نا تُوُن ظاضٍةً  -إَّوفغ 

ؾِام اْحتِٔج إػ مًْى افًىف ؾٔٓا ُخَِع مْٓا دٓفُة  ،مًْٔان : آشتٍٓاُم وافًىف

ٕحو : ما او ظِٔٓا يف ًْى افًىف فدخول افوم (فُن)ـام ُخَِع ِمن ،آشتٍٓام

جاءين زيٌد وفُن ظّروٌ 
(10)

هي ادخِوظَة ظْٓا دٓفُة  (ـٔف)ومل ُُيْز أن تُوَن  ،

ْٓا مًْى  ُّّ ّٕام ُبْٔت فتو آشتٍٓام َّّٕنا فو ـإت ـذفك فوجَب إظراهُبا : َّّٕنا إ

حرف آشتٍٓامِ 
(11)

م يف افبٔت افثافث - (هل)ظذ  (أم)وأّما إذا َدَخِت  ،  ـام تَدَّ

أًة ـام يف ؿوفــه َّّٕنا َْتُرج ظن مًْى آشتٍٓام ُمبَتد (ؿد)بًّْى (هل)ؾّ٘ن  -

                                           
 .110( يْير : خمتك افنواذ ص 1)

 .11/247( يْير : ادحرر افوجٔز 2)

 .2/247( يْير : إظراب افَراءات افنواذ 3)

 .7/99( يْير : افبحر ادحٔط 4)

 .8/644( يْير : افدر ادهون 5)

 .20/29( يْير : روح ادًاين 6)

 .2/247( يْير : إظراب افَراءات افنواذ 7)

 .7/99( يْير : افبحر ادحٔط 8)

 .8/644( يْير : افدر ادهون 9)

 .8/153، وذح ادٍهل 205( يْير : ادسائل ادْثورة ص 10)

 .4/19، وذح ادٍهل 2/84، واخلهائص 205( يْير : ادسائل ادْثورة ص 11)
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 (ؿد)ى ؾَّّ٘نا بًّْ [1]اإلٕسان:  ﴾ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ ﴿ :شبحإـه
(1)

، 

ٓ تُوُن مبتدأًة إٓ وهي فالشتٍٓام (أم)و
(2)

وأّما إذا َدَخِت اهلّزُة ظذ  ،

 -ـام َشبَ   - (هل)ؾ٘نَّ  -م يف افبٔت افرابع ـام تَدّ  - (هل)ؾْ٘ن ـاَن  ،آشتٍٓام

 (ؿد)بّْزفة 
(3)

َأَماذا ـْتم )ـام يف ؿراءة أيب حٔوة  (هل)وإْن ـاَن آشتٍٓاُم بٌر  

مِة ؾّ٘ن اهلّزَة خارجٌة ظن مًْى آشتٍٓام إػ افتَرير (تًِّون وهو ٕوٌع من  ،ادتَدِّ

امتْاُع  -ـام َذـروا  -ارؿتٓا آشتٍٓاَم ويُدّل ظذ مٍ ،واخلُز ضدُّ آشتٍٓام ،اخلز

ًل بًد افٍاء يف جواهبا ٍْ ُٖـِرَمَك ؾال يَاُل : أفسَت  ،ْٕهِب اف َِْت ؾ َؾً
(4)

إذ مًِوٌم أّن .

َِب ادْحضِ  ّٕام ُيْهب بًَد افٍاء يف جواب افَى َل إ ًْ أّن افٍ
(5)

ؾامتْاُع افْهِب يف  ،

ا خرَجْت  َِب  جواب اهلّزِة افتي فِتَرير دفٌٔل ظذ أَّنَّ ّٕه مَن افَى ظِن آشتٍٓام: ٕ

  .ادْحض

مذهُب ادإًغ فوجاهة ما أجابوا به ظاّم ورَد ممّا طاِهُره  -يف ٕيري  -وافراجُح 

 .واهلل تًاػ أظِم  .دخوُل اشتٍٓاٍم ظذ اشتٍٓام

 

                            

 

                                           
 .213، وادسائل ادْثورة ص 3/289َتوب ، واد3/189( يْير : افُتاب 1)

 .213( يْير : ادسائل ادْثورة ص 2)

 .8/153( يْير : ذح ادٍهل 3)

 .2/463، واخلهائص 213 - 212( يْير : ادسائل ادْثورة ص 4)

 .4/184( يْير : أوضح ادسافك 5)
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 املبحث الثاىي
 قرآن الكريهدخول هنزة االستفواو على أداة الشرط يف ال

  :تمهيٌد في صدارة أدوات الشرط وكذا االستفهام
ُل إوَل شببًا فِثاين ،أدواُت افؼط هي ما تْدُخُل ظذ صٔئْغِ  ًَ ى  ،ؾتج َّّ وُيس

وافثاين جزاءً  ،إوُل ذًضا
(1)

يف  (إِْذما)و (إنْ )ؾاحلروُف  ،وهي حروٌف وأشامءٌ  ،

مذهب شٔبويهِ 
(2)

َن افيروفوؽُر طر ،طروٌف  وإشامءُ  ، ِّ   (َمَتى) وٍف ؾ

(ما)و ،(َمنْ )وِمن ؽر افيروف ،(أْيْاَم)و
(3)

وأداُة افؼط هلا افهدارُة ظَْد  ،

ِل افؼط ،افبكيغ ًْ   ،وِمن َثمَّ ٓ ُيوُز ظَْدهم تَديُم رء ِمن مًّوٓت ؾ

ِل اجلواب ظِٔٓا ًْ وٓ ؾ
(4)

َِٓا : ٕٕه إ  . ُل ؾٔٓا ما ؿب َّ ذا وفهدارة أداة افؼط ٓ يً

َل ؾٔٓا ظامٌل صاَر هلذا افًامِل افهدارةُ  ِّ ُل بًّْى  ،ظ َّ ُِٓا : َّٕنا إٕام تً وَبَىَل ظّ

وأدواُت اجلزاء هلا صدُر افُالم ،أدوات اجلزاء
(5)

ؾ٘ذا ـاَن افًامُل ؾٔٓا حرَف جرٍّ  ،

َِْت  ِّ َم فًٍيا ؾٓو صُِة ؾ ،جرٍّ أو اشاًم ُأضَٔف إفٔٓا ظ ا حرُف اجلر ؾأِلٕه وإِْن َتَدَّ ًِل أمَّ

َِامَّ َدَظِت افرضورُة إػ إدخال حرف  ،وحرُف اجلّر ٓ يُوُن إٓ ؿبَل آشم ،افؼط ؾ

ُِٓا  ،وأّما ادواُف ؾأِلٕه بّْزفة أداة افؼطِ  ،اجلرِّ ظذ أدوات اجلزاء مل يبُْىْل ظّ

ْن متُرْر َأْمُرْر به َّ ْبه ،تَوُل : بِ ْب أرْضِ و: ؽالَم َمْن ترْضِ
(6)

م آشتٍٓا وأشامءُ  ،

ّٔزها، ـام ٓ  ،ـٖدوات افؼط يف افهدارة ُم ظِٔٓا رٌء مِمّا يف ح وِمن َثمَّ ٓ يتَدَّ

                                           
 .4/1862، وآرتناف 670( يْير : ذح افُاؾٔة ٓبن احلاجب ص 1)

 .3/56ر : افُتاب ( يْي2)

 ( يْير : ادهدر افساب .3)

 .4/1879، وآرتناف 4/95، وذح افرّت 2/623( يْير : اإلٕهاف يف مسائل اخلالف 4)

 .416 - 1/415( يْير : افتبكة فِهّٔري 5)

ظبد اهلل بن ، وأبو 3/159، وذح افرّت 385، وافُْت فألظِم ص 82، 80 - 3/79( يْير : افُتاب 6)

 .3/851وجٓوده يف افدراشات افْحوية )رشافة دـتوراه( بن افٍخار 
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ُم ظذ أدوات افؼط رٌء ِمْن مجِتٓا دَّ ََ وإٕام ـاَن  ،ؾال تَوُل : زيًدا أرَضْبَت؟ ،يت

َِٓا ِمَن اخلز إػ آشتخبار ،فالشتٍٓام افهدارُة فدخوفه ظذ مجِة تاّمٍة خزيةٍ  ََ  ،ؾَْ

ًما ظِٔٓاو َُٔوَن هلا هذا ادًْى َوجَب أْن يُوَن آشتٍٓاُم مَدَّ
فِ

(1)
وـذا احلاُل يف  ،

أدوات افؼط
(2)

.  

 في القرآن الكريمل ىمزة االستفهام على حرف الشرط المطلب األول : دخو 
َم أّن ِمْن خهائص مهزة آشتٍٓام أَّنا تدُخُل   -ٕصافتٓا يف آشتٍٓام  -تَدَّ

َِْت ظِٔٓا يف افَرآن  ،ؼط دوَن ؽرها من أدوات آشتٍٓامظذ أدوات اف وؿد َدخ

َِٕت إداُة أو حرًؾا ،افُريم يف ؽر آيةٍ  ن دخوهلا ظذ احلرف ،اشاًم ـا ِّ  وهو  ،ؾ

 : (َفوْ )و (إِنْ )

َِْت أفُف  [19]يس:   ﴾ک  گ  گگ  گ  ڳ﴿ ؿوُفه تًاػ : - 1 دخ

ؿراءُة افًاّمةوهي  ،﴾گ﴿ افؼضِٔة يف (إنْ )آشتٍٓام ظذ
(3)

هبّزتغ  (َأَأنْ )وُؿِرئ ،

َتْغِ مٍتوحتْغِ  َّ حم
(4)

ِة (أْئن)و ، َّٓ هبّزتغ افثإٔة مْٓام مَس
(5)

 ،هبّزتغ (َأائِنْ )و ،

بَْٔٓام أفٌف 
(6)

وبًَد إفف مهزٌة خمٍٍة ،هبّزة بًَدها أفٌف  (َأاْئنْ )و ،
(7)

 (َأيِنْ )و ،

وؿِبٓا ياءً  ،بتسٓٔل اهلّزة افثإٔةِ 
(8)

 (َأْينَ )و ،
(9)

واحدٍة مٍتوحة  هبّزةٍ  (أنْ )و ،

                                           
 .8/155، وذح ادٍهل 2/255( يْير : اإليواح ٓبن احلاجب 1)

 .2/255( يْير : اإليواح 2)

 .19، ومْيومة حرز إماين ووجه افتٓاين فِناضبي ص 149( يْير : افتٔسر ٕيب ظّرو افداين ص 3)

 .301ذح ضٔبة افْؼ ص ، و523( يْير : ُتبر افتٔسر ص 4)

 .19، ومْيومة حرز إماين ص 149يْير : افتٔسر ص  (5)

 ( يْير : ادهدران افسابَان.6)

 يْير : ادهدران افسابَان. (7)

 ، وإظراب افَراءات ٓبن خافويه 3/388، وإظراب افَرآن 540( يْير : ـتاب افسبًة ص 8)

 .6/38، واحلجة فٍِارد 2/230

 =، واحلجة فٍِارد125، وخمتك افنواذ ص 3/388، وإظراب افَرآن 2/374ين افٍراء ( يْير : مًا9)
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مَهورة ٓ ياَء بًَدها
(1)

 (إِنْ )و ،
(2)

، واخُتَِف يف تَدير اجلواب ادحذوِف : ؾََٔل : 

ُتم َتىرَّ
(3)

وؿَٔل : تناَءْمُتم ،
(4)

وؿَٔل ؽُر ذفك ،
(5)

. 

ٌء وؿد اخُتَِف يف اجلواب بًَد أداِة افؼط افداخِِة ظِٔٓا مهزُة آشتٍٓام شوا

َِٕت إداُة اشاًم أم حرًؾا : ؾذهَب شٔبويِه إػ أنَّ اجلواَب فِؼط واهلّزُة داخٌِة  ،أـا

َِْت ظذ ـالٍم  ،ظذ اجلِّتغ افؼِط واجلواب : فُوَّنام مجًِة واحدةً  ؾاهلّزُة ؿد دخ

َل بًُوه يف بًض ِّ ْل صًٔئا ،ؿد َظ َّ ًْ ل ،ؾِم ت َّ وظذ افًامل  ،ـام تدُخُل ظذ اجُل

َٖصَبْٓت واَو افًىف وؾاَءه ،ؾال ُتٌّرُ صًٔئا ،ول ؾٔهوادًّ ْٖتِْي آتَِك؟  ،ؾ تَوُل : أإْن ت

بجزم افؼِط واجلواب
(6)

.  

وذهَب يوُٕس 
(7)

َل أداِة  -ٕصافتٓا يف آشتٍٓام  -إػ أّن اهلّزَة ُتْبىُل   َّ ظ

وهو مرؾوٌع  ،ؾٓو يف ٕٔة افتَديمِ  ،افؼط، وأّن اجلواَب هلا : ٕٕه َمهبُّ آشتٍٓامِ 

؟، وَذـَر إُّبذيُّ ٕحُو : أإْن َأتَٔتْي آتَٔك  ،إْن ـاَن موارًظا
(8)

ه أبو حٔانَ  -  ًَ وتبِ
(9)

، 

وافسُّغ احلِبي
(10)

ًٔا ظَْده - ّٕه يَِزُم يوَٕس أْن يُوَن افؼُط ماض ٕحُو: أإْن  ،أ

َْٔتْي َأتَِٔك  ورؾِع افثاين إٓ يف  ،بجزم إولِ  (َأإِْن َتٖتِْي آتٔك)وٓ ُُيوُز ظَْده  ،؟َأَت

                                                           

 .2/358، وإظراب افنواذ 6/39=

 .2/359، وإظراب افنواذ 2/205( يْير : ادحتسب 1)

 .2/230، وإظراب افَراءات ٓبن خافويه 125( يْير : خمتك افنواذ ص 2)

 .7/326، وافبحر ادحٔط 4/9، وافُناف 13/285فوجٔز ، وادحرر ا4/282( يْير : مًاين افزجاج 3)

 .6/39( يْير : احلجة فٍِارد 4)

 .2/202، واإلمالء 2/292( يْير : افبٔان 5)

 .83 - 3/82( يْير : افُتاب 6)

 ،1/371، وإبذي ومْٓجه يف افْحو )رشافة دـتوراه( 2/161، وافبٔان 3/83( يْير : افُتاب 7)

 .1/151واإلمالء 

 .1/371، وإبذي ومْٓجه يف افْحو 2/196ْير : افتًَِٔة ظذ ـتاب شٔبويه فٍِارد ( ي8)

 .3/68( يْير : افبحر ادحٔط 9)

 .3/417( يْير : افدر ادهون 10)
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َح به شٔبويِه ِمن أنَّ يوَٕس ُُئُز ٕحَو : أإْن تٖتْي  ،افرضورة وهذا خمافٌِف فِـاَم سَّ

آتٔك
(1)

 ؟. 

 واحُتجَّ دذهب شٔبويِه بٖموٍر :

إذ فو ـاَن إمُر  ،[34]إٕبٔاء:  ﴾ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ ﴿ؿوُفه تًاػ :  :األول

ية : أؾٓم اخلافدون ؾ٘ن ِمتَّ ؟ إِذ اجلواُب ظَْده ـام زَظَم يوُٕس فُاَن افتَديُر يف أ

ه افتَديمَ  َّ ٌر وـاَن ح َِْت وهذا ٓ ُُيوُز : إذ ٓ ُيَاُل  ،مٗخَّ ًَ َْٕت طاملٌ ؾْ٘ن ؾ   ،: أ

َِْت  بل يَاُل: إَٔت طاملٌ إْن ؾً
(2)

 فَِئالَّ َيْبَى افؼُط  -ـام ُذـرَ - وإٕام مل ُُيزْ  ،

َِه دآً ظِٔه ِمْن بال جواٍب : وإٕام مل َيِهحَّ تَد يُر أْن يُوَن اجلواُب حمذوًؾا وما ؿب

 ادتهِِة به
ِ
أْجل افٍاء

(3)
ظى زيادُُتا  َّٕنا  ،وهو ممتٌْع هْا ،إذ ٓ وجَه هلا إٓ أْن ُيدَّ

وهي ؽُر زائدٍة  ، [51]يوٕس: ﴾ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ﴿ :يف ؿوفه تًاػ (ُثمّ )ٕيرُة 

ؾُذفك افٍاءُ  ،حتاًم 
(4)

. 

َمٓا ما يْستِح ُّ اجلواَب  الثاني : وفٔس افنُٖن  ،أنَّ أداَة افؼط ٓ ُتٌِى إٓ إذا تَدَّ

َذـَره افرّتُّ  ،هْا ـذفك
(5)

. 

وؿد َوَؿع ـٌل  ،هلا صدُر افُالم أيًوا (إِنْ )و ،أنَّ اهلّزَة هلا صدُر افُالم الثالث :

ه ًَ  ، َّنام ـافقء افواحد: ٕوادًْى َيتِمُّ بدخول اهلّزة ظذ مجِة افؼط وجوابِه  ،موِؿ

ذـَره أبو افبَاء
(6)

. 

                                           
 . 3/83: افُتاب ( يْير1)

 .1/371، وإبذي ومْٓجه يف افْحو 1/151، واإلمالء 2/161: افبٔان (  يْير2)

  ادهون ، وافدر1/371، وإبذي ومْٓجه يف افْحو 2/196ـتاب شٔبويه فٍِارد : افتًَِٔة ظذ ( يْير3)

 .3/417  ادهون

 .4/464، وذح افرّت 2/161( يْير : افبٔان 4)

 .464 - 4/463( يْير : ذح افرّت 5)

 .1/151( يْير : اإلمالء 6)
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واْحُتجَّ فَول يوَٕس بادًْى
(1)

چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ   ﴿ؾًّْى ؿوفه تًاػ :  ،

 ،: أتَِْبون ظذ أظَابُم إْن ماَت حمٌّد أو ُؿتل ؟ [144]آل ظّران:  ﴾ڍ  ڍ

َٕه :  ،: أؾٓم اخلافدون إْن ِمتَّ ؟ ﴾ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ ﴿ ومًْى ؿوفِه شبحا

ومِمّن َأخَذ بَول يوَٕس افزجاُج وـثٌر مَن  ،ظن جواب افؼطِ  ؾافسٗاُل 

ين ادٍرّسِ
(2)

وؿد َبغَّ افزجاُج ـَٔف ـاَن اجلواُب ٕفف آشتٍٓام مع دخوهلا ظذ  ،

چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ   ﴿ وَذـَر ٕيَر ذفك ظَْد ؿوفه ظزَّ وجلَّ : ،أداة ذطٍ 

َِْت ظذ »ؾَاَل :  ،﴾ڍ ومًْاها افدخوُل  ،حرف افؼطِ وأفُف آشتٍٓام َدخ

ادًْى : أتَِْبون ظذ أظَابُم إْن ماَت حمٌّد أو ُؿتَل : ّٕن افؼَط  ،ظذ اجلزاء

ٌَِّ  أحُدمها بأخر َبْٖت ظن  ،ؾَدخِْت أفُف آشتٍٓام ظذ افؼط ،واجلزاء مً ْٕ وَأ

ّٕام  ،مًْى افدخول ظذ اجلواب ّٕك إذا ُؿَِت : هل زيٌد ؿائٌم ؟ ؾ٘ ُم ظن ـام أ ِٓ َتْسَتٍ

َٔت افَٔامَ  ،وـذفك ؿوُفَك : ما زيٌد ؿائاًم  ،ؿٔامه ٓ َمْن هو ٍَ َٕ  ،ومل َتِْْف زيًدا ،إٕام 

َُِّْك َأْدخَِت  َي ظْه افَٔاُم  (زيدٍ )ظذ  (ما)وف ٍِ ُٕ َِِم َمِن افذي  شفُِتً
(3)

ن أخَذ  ، َّّ وِمـ

ْٔز ََ ۈئ  ېئ  ېئ   ﴿اػ : ؿاَل ظَْد ؿوفه تً ،بَول يوَٕس ِمَن ادٍرِسين مُيٌّ اف

َح ُّ أفِف آشتٍٓام إذا َدَخِْت ظذ حرِف ذٍط أْن تُوَن رتبُتٓا ؿبَل » :  ﴾ېئ

ــه  ،ؾادًْى : أؾٓم اخلافدون إِْن ِمّت ؟ ،جواب افؼطِ  ُِ چ  ڇ  ڇ   ڇ    ﴿ومْث

شوهو ـثٌر  ،﴾ڇ 
(4)

وأفُِف آشتٍٓام » ؿاَل ظَْد أية ٍِٕسٓا :  ،وـذا ابُن ظىٔةَ  

ل اجلِِّة ّٕن  ،يف ادًْى ظذ جواب افؼطِ  آشتٍٓام داخِةٌ  مت يف َأوَّ ُؿدِّ

شوافتَديُر : أؾٓم اخلافدون إْن ِمتَّ ؟  ،آشتٍٓاَم فه صدُر افُالم
(5)

وـذا ؿاَل  

                                           
 .2/365، وافزهان 13/384( يْير : ادحرر افوجٔز 1)

 .2/365 ، وافزهان3/416، وافدر ادهون 3/69، وافبحر ادحٔط 3/384( يْير : ادحرر افوجٔز 2)

 .1/474( مًاين افزجاج 3)

 .450( ادنُل دُي ص 4)

 .10/146( ادحرر افوجٔز 5)
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افٍخُر افرازي
(1)

. 

وَذهَب افٍراُء إػ أّن ـلَّ اشتٍٓاٍم َدخَل ظذ أداة ذٍط جاَز يف اجلواب افرؾُع 

ــه:  ما ﴾چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ ﴿وفه تًاػ : ؿاَل ظَْد ؿ ،واجلزم َٕهُّ

 ؾًّْاه أْن يُوَن يف جوابه خٌز يَوُم بٍْسه»
ٍ
واجلزاُء  ،ـلُّ اشتٍٓاٍم َدخَل ظذ جزاء

ـَول  ،وإٕام َجَزمَته ومًْاه افرؾُع دجٔئه بًَد اجلزاء ،ؾٓو ظذ هذا ،ذٌط فذفك اخلز

 افناظر :

ُت َفُه إْن ُتْدفِِج اف ٍْ َِ َْٔل ٓ َيَزْل َح َِ 

 

ُٔويت َشاِئرُ   ٌْٔت ِمْن ُب  أَماَمَك َب

ّٕه ُجزَم دجٔئه بًَد اجلزاء (ٓ يَزْل )ؾـ  وصاَر ـاجلواب، ؾِو  ،يف موضع رؾٍع إٓ أ

ُِه  ،جاز ؾٔه اجلزُم وافرؾعش أؾ٘ن ماَت أو ؿتَل تَِْبون»ـاَن  ۈئ  ېئ  ېئ  ﴿وِمث

ې  ې  ې   ې          ى  ى   ﴿: وؿوفه  ،ادًْى : أَّّنم اخلافدون إْن ِمتَّ  ﴾ېئ

ٍرُتم تتَون [17]ادزمل: ﴾ائ  ائ  ـَ َِْت يف افُالم : ؾُٔف إْن  َُ رَت ؾ َٖخَّ   .فو َت

ش(تتَون)جاَز افرؾُع واجلزم يف 
(2)

 -وُيالَحُظ من إؿوال افثالثة أنَّ افَوَل إّول  ،

 ه إػ ادًْى وافثافَث ْحُتَُم ؾٔوافثايَن ا ،ُٕيَر ؾٔه إػ افسـٔب -وهو ؿوُل شٔبويِه 

ا ًً   .ُروظَي ؾٔه ادًْى وافسـُٔب م

ُٔجَزُم إْن ـاَن موارًظا  -واهلل أظِم  -وافذي َأَرى  أنَّ اجلواَب يف افٍِظ فِؼط ؾ

ٓاِم ظذ ما َبّغَ  وأّما مًْاه َؾأِلَفف ،فِـاَم ِؿَٔل يف ؾساد َأْن يُوَن فالشتٍٓام شٍت  .افزجاُج  ٓا

َٕه :  - 2  . ﴾چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ ﴿ؿوُفه شبحا

إذا ـإْت يف ُتَِف يف اهلّزة اْخ  ،﴾ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ﴿ :ؿوُفه ظزَّ وجلَّ  - 3

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ﴿ وـَوفه تًاػ : ،مجٍِة ُظىٍِْت بافٍاء ـأيتغ افسابَتغ

ٕحو  ،أو بافواو ﴾ھ  ے﴿ وؿوفه تًاػ : ،[87]افبَرة:  ﴾ۋ  ۋ     ۅ

                                           
 .9/21( يْير : افتٍسر افُبر 1)

 .1/236( مًاين افَرآن 2)
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وؿوفِـه ظــزَّ  ، [100]افبَرة:  ﴾ۈ  ۈ ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ﴿ ؿوفه تًاػ :

 ، [165]آل ظّران:   ﴾ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب﴿ ِمــْن ؿائــل :

َٕه : ظراف:  ﴾ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے﴿ وؿوفِه شبحا أو  ،[185]ٕا

ومجاظةٌ  ؾَذهَب شٔبويهِ  ،[51يوٕس: ]  ﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ﴿ ـَوفه تًاػ : ،(ُثمَّ )بـ
(1)

 

اًم  إػ أنَّ اهلّزةَ  ُْ رٌة ظْه ُح مٌة ظذ افًاضف فًٍيا مٗخَّ ِم  -مَدَّ َٓ ٍْ وإْن ـاَن ح ُّ ادست

ؿاَل  ،ّٕن هلا صدَر افُالم -ظْه إذا ُظىَف أْن ُيَّدَم ؾٔه افًاضُف ظذ أداة آشتٍٓام 

وذفك ؿوُفَك : هل  ،تدُخُل ظِٔٓا أفُف آشتٍٓامهذا باُب افواِو افتي » بويِه : شٔ

ًٕا ظ َِْت أفَف ؾَٔوُل : َأَو هو ِمـ ،َْد ؾالٍن ؟وجدَت ؾال ؟أدخ ن يُوُن َثمَّ  ،آشتٍٓام َّّ

ؾٕ٘ام هذا اشتٍٓاٌم  ،وتدُخُل ظِٔٓا إفف ،ٓ تدُخُل ظذ أفف آشتٍٓاموهذه افواُو 

ش...مستََبٌل بإفف
(2)

. 

إػ أّن اهلّزَة يف موضًٓا إصع ؽُر  -مْٓم أبو جًٍر افْحاُس  -وذهب ؾريٌ  

مةٍ مَ رٍة بَْٔٓا وبَغ افًاضفوأّن افًىَف ظذ مجٍِة  ،دَّ  : ﴾ڻ  ڻ  ﴿ ؾافتَديُر يف ،مَدَّ

ثوا َؾِْم يسروا َُ َأَم
(3)

ُِتم ؾال تًَِون ﴾ھ  ے ﴿ويف  ، ِٓ : َأَج
(4)

ہ   ہ   ﴿ ويف ،

ُل يب ذفك ﴾ہ  ہ     ھ  ًَ  مبغٍ  ،أَتٍ
ٍ
وفو ِجئُتــَك بقء

(5)
چ  ڇ  ڇ    ﴿ويف  ،

مْون:  ﴾ڇ   ڇ َِبتم أٗت به يف حٔاته َؾِْ٘ن ماَت أو ُؿتَل ٕا
(6)

ؿاَل أبو جًٍر افْحاُس  ،

                                           
افْحوية  ، وابن209ْثورة ص ، وادسائل اد308 - 3/307، وادَتوب 1/427: مًاين إخٍش ( يْير1)

، واجلْى افداين 1/300، وافبحر ادحٔط 480ماجستر( ص  وحاصٔته ظذ ـاؾٔة ابن احلاجب )رشافة

 .2/351، وافزهان 31ص 

 .3/187( افُتاب : 2)

 .1/38، وادٌْي 1/274( يْير : افبحر ادحٔط 3)

 .1/274( يْير : افبحر ادحٔط 4)

 .3/300( يْير : افُناف 5)

 .1/38( يْير : ادٌْي 6)
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الم حذٌف : »  ﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ﴿ ظَْد ؿوفه تًاػ : وافتَديُر : أتََْٖمُْون أْن  ،يف اُف

م افًذاُب  م  ،َيِْْزَل ُب م : أَن آمْْتُم بهثُّم ُيَاُل ُف شإذا َحّل ُب
(1)

وـٖيب جًٍر افْحاس  

ابُن ظىٔة
(2)

وافزخمؼي ،
(3)

وابن احلاجب ،
(4)

، وافبٔواوي
(5)

.  

َح قوَل سقبويه بلنَّ هذا الرتكقَب جاَء يف  ،وَضعَّف بعُضفم هذا الؼوَل  وَرجَّ

مٍ  دِّ ََ ًٔا ظذ ـالٍم مت  ،ؾَدلَّ ظذ أنَّ افًىَف ظذ شابٍِ   ،افَرآن افُريم وؽره ـثًرا مبْ

ٍر ٓ ظذ شابٍ  فُكّ   من  ،َح بهوفو ـاَن افًىُف ظذ مَدَّ
ٍ
ْع يف رء ََ وفُنَّ ذفك مل ي

صوره
(6)

 ،ؾْ٘ن ُؿوبَِل هذا بام َذهَب إفٔه شٔبويِه ِمْن تَديم بًِض أجزاء ادًىوف ،

ـاَن تَديُم اهلّزة أشَٓل ِمن  -وهو ِخالُف إصل  -وهو اهلّزُة، ظذ افًاضف 

ُز ؾٔه  اأؿلُّ فٍيً  -ظذ رأي شٔبويه  -حذف اجلِّة : إِذ ادتَجوَّ
(7)

َض ظذ هذا  ، واظُسِ

َز يف احلروف ؿٌِٔل  احلذُف يف ـالمٓم أـثُر ِمن أْن و ،هذا افُالم بٖنَّ افتَجوُّ

ُُيل
(8)

.  

َف ؿوُل أيب جًٍر افْحاس أيًوا بًدم اضراده يف ؿوفه تًاػ : ًِّ ۅ  ۅ   ﴿ وُض

 [33]افرظد:   ﴾ۉ   ۉ  ې          ې  ې  ې
(9)

.   

ّٕه ٓ مإ) وادًْى : أٓ  ،َع ِمن تَدير مًىوٍف ظِٔه حمذوٍف وَأجاَب بًُوٓم بٖ

                                           
 .2/258( إظراب افَرآن 1)

 .7/163( يْير : ادحرر افوجٔز 2)

 .171، 1/163( يْير : افُناف 3)

 .1/89( يْير : إمايل افْحوية 4)

 .193، 83، 1/79( يْير : إٔوار افتْزيل وأَسار افتٖويل ) تٍسر افبٔواوي( 5)

 .14، وحاصٔة إمر ص 80 ، وذح ادزج ص4/392( يْير : ذح افرّت 6)

 .1/38( يْير : ادٌْي 7)

 (.10حاصٔة ) 79( يْير : ذح ادزج ص 8)

 .1/38، وادٌْي 31( يْير : اجلْى افداين ص 9)
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ْن هو ؿائٌم ظذ ـّل ٍٍٕس بام ـَسَبْت ؟ ظذ أنَّ آشتٍٓاَم  َّ َر فِّوجودات َؾ مدبِّ

ي ادَدبُر ؾال أحَد ؿائٌم ظذ ـّل ٍٍٕس بام  ،فتَرير ُثبوت افهإع ٍِ وادًْى : أَيْت

ُن ذفك بِل اددبُِّر موجوٌد ؾا
ُِ سَبْت؟ ٓ ُيّ (فَائُم ظذ ـّل ٍٍٕس هو هوـَ

(1)
وأجاَب  .

ّٕه  وافتَديُر :  ،خُزه حمذوٌف  ،يف أية مبتدأً  (َمنْ )ُُيوُز أْن ُُيًَل )وأجاَب آخرون بٖ

ُدوه  ،وادًْى : أهم ضافونَ  ،وُتًَىُف هذه اجلُِّة ظذ مجٍِة حمذوؾٍة مْاشبةٍ  ،مل ُيَوحِّ

دو سَبْت مل يوحِّ ـَ ْن هو ؿائٌم ظذ ـّل ٍٍٕس بام  َّ  (واهلّزُة فإلُٕار افتوبٔخي ،هَؾ
(2)

.  

من ؿول شٔبويه دا ُذـَر ِمن أنَّ احلذَف يف  -يف ٕيري  -وافَوُل افثاين أرَجُح 

 ادًىوف ظذ افًاضف
ِ
َِه بًُوٓم  ،ـالم افًرب أـثُر من تَديم بًض أجزاء ًَ وج

من رضورات افنًر
(3)

 .واهلل تًاػ أظِم ،

افسابَِة : ٓام مهزُة آشتٍٓاِم يف أيات خِِة ظِٔوؿد اْخُتَِف يف افواو وافٍاء افدا

وهو ؿوُل شٔبويهِ  ،ؾََٔل يف افواو : ظاضٍةٌ 
(4)

ـْت  ، وؿَٔل : هي َأْو افساـُْة افواِو ُحرِّ

وهذا ؿوُل افُسائي ،(بل)وهي بًّْى  ،بافٍتح
(5)

وأجاَز إخٍُش أْن تُوَن افواُو  ،

وأْن تُوَن زائدةً  ،افواُو ظاضٍةً 
(6)

ًِّف ؿوُل  ، وإخٍش ،افُسائي وُض
(7)

.  

ا افٍاُء ؾََٔل : ظاضٍةٌ  ،أَّّنا ظاضٍةٌ  -ظْدي  -وافهحُٔح  وأمَّ
(8)

 ،وهو افهحُٔح  ،

وؿَٔل : زائدةٌ  ،افهحُٔح 
(9)

َِٓا ، ٌََِّة باَِم ؿب وؿَٔل : مً
(1)

. 

                                           
 ، مع تكف يسر.1/31( من ادْهف ظذ ادٌْي 1)

 ، مع تكف يسر.80( من ذح ادزج ص 2)

 (.10، حاصٔة )79( يْير : ذح ادزج ص 3)

 .3/187يْير : افُتاب ( 4)

 .1/323، وافبحر ادحٔط 1/252( يْير : إظراب افَرآن 5)

 .1/326( يْير : مًاين إخٍش 6)

 .1/323، وافبحر ادحٔط 1/113( يْير : افبٔان 7)

 .10/146، وادحرر افوجٔز 1/326، ومًاين إخٍش 3/189( يْير : افُتاب 8)

 .326، 1/188( يْير : مًاين إخٍش 9)
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]افبَرة:  ﴾ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ ﴿ ؿوُفه تًاػ : - 4

م أّن افواَو تُوُن يف مثل هذا افس [170  (فو)و ـِٔب ظاضًٍة مجَِة ـالٍم ظذ مجٍِة،َتَدَّ

تَديُره : يتَّبًوََّنم ظذ َخَىئٓم وضالهلم ،وجواهُبا حمذوٌف  ،ذضٔةٌ 
(2)

وؿَٔل:  ،

إوا َيتَّبًوَّنم َُ ادًْى: َأؾ
(3)

آً ؟  َّٓ ؟، وؿَٔل : أيتَّبًوَن آباَءهم وإْن ـإوا ُج
(4)

وؿاَل  ،

افزخمؼيُّ 
(5)

ر أبو حٔان -افزخمؼي  وطاهُر ؿولِ   .: افواُو فِحال  ـَ ـام َذ
(6)

 - 

ُُِن اجلُّع بَْٔٓام  ،خمافٌِف فَوهلم : افواُو ظاضٍةٌ    -ظذ ما َبغَّ أبو حٔان  -وُيّ

يف مثل هذا افسـِٔب مجٌِة ذضٌٔة إذ مًْى ؿوفك : ارْضْب  (فو)بٖنَّ اجلَِّة افتافٔة فـ)

ا ظذ أنَّ ما  (فو)ُيٗتى بـ وإٕام ،ش وإْن أحَسَن » هو   .زيًدا وفو أحَسَن إفٔك ًٓ هْا تْبٔ

َِٓا ْن ُيْاشُب ما ؿب ُُ ُع ؾٔٓا  ،بًَدها مل ي ََ فُّْٓا جاَءْت ٓشتَهاء إحواِل افتي ي

ًُل  ٍِ ل يف ـّل حاٍل حتى يف هذه احلاِل افتي  ،اف ًْ
ٍِ وفِتُدلَّ ظذ أّن ادراَد بذفك وجوُد اف

َل  ًْ رةٍ وافواُو ؾٔام ُذـَر ظاضٌٍة  ،ٓ ُتْاشُب افٍ وافًىُف ظذ احلال  ،ظذ حاٍل مَدَّ

ِمن حُٔث ذفك  ،وَصحَّ أْن يَاَل : هي فًِىف ،ؾَهحَّ أْن يَاَل : إَّّنا فِحال ،حاٌل 

 (افًىُف 
(7)

. 

َْٕا يف [88]إظراف:  ﴾ٿ   ٹ   ٹ ﴿: ؿوُفه ظزَّ وجلَّ  - 5 ٔدو ًِ َِّتُِم  ادًْى : أُت ِم

َراهتْا ـَ يف حال 
(8)

. 

                                                           

 ، وتٍسر افبٔواوي 1/414، وافُناف 1/268، وَس افهْاظة 1/188( يْير : مًاين إخٍش 1)

 .1/319، وافٍتوحات اإلهلٔة 2/666

 .92( يْير : ادنُل دُي ص 2)

 .1/75( يْير : اإلمالء 3)

 .1/242( يْير : مًاين افزجاج 4)

 .2/126( يْير : افُناف 5)

 .1/481( يْير : افبحر ادحٔط 6)

 مع تكف. 481 - 1/480( من افبحر ادحٔط 7)

 .2/126( يْير : افُناف 8)
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َٕه :  - 6 ًُل  [30]افنًراء: ﴾ہ  ہ  ہ     ھ﴿ؿوُفه شبحا ٍْ ؿٔـــَل : ادًْى )أت

ًٔا بادًجزة ،وفو جئُتَك بقء مبغ ،يب ذفك  (أي : جائ
(1)

وؿَٔل : أَتْسُجُْْي حتى يف  ،

بٌِّس هبا ،هذه احلافة افتي ٓ ُتْاِشُب َأْن ُأشَجنَ  َِ وإٔا مت
(2)

. 

 ]افزمر: ﴾ ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک    گ ﴿ ؿوُفه ظزَّ ِمْن ؿائل : - 7

ًون) -ـام ؿَٔل  -ادًْى [43 ٍَ وفو ـإوا ظذ هذه افهٍة ٓ يُِّون صًٔئا ؿطُّ  ،َأيْن

َل هلم ؟ َْ  (حتى يُِّوا افنٍاظَة وٓ ظ
(3)

وؿَٔل : أيتِخذوََّنم صًٍاَءهم هبذه ادثابة  ،

ادثابة ِمن ـوَّنم ٓ يًَِون وٓ يُِّون صًٔئا ؟
(4)

. 

َٕه: - 8  [24]افزخرف:   ﴾ڤ  ڦ  ڦ ٹ  ٹ    ڤ    ڤ  ڤ ﴿ ؿوُفه شبحا

 (وفو جئتُم بديٍن أهدى من دين آبائُم؟ ،أتتبًون آباَءـم)ؿَٔل: ادًْى 
(5)

وؿَٔل :  ،

م : َأَو إْن جئُتُم بْٖبَغ وأوضح مـاّم  ُُ وتَُِٔدـم ،ـاَن ظِٔه آباؤـم َيْهَحبُْم جلَاُج
(6)

 .؟ 

 .؟

 الكريمفي القرآن  ل ىمزة االستفهام على اسم الشرطالمطلب الثاني : دخو 
 وِمن دخول مهزة آشتٍٓام ظذ اشم افؼط يف افَرآن افُريم :

َٕه : - 1 َم اخلالُف يف [51]يوٕس:  ﴾ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ﴿ ؿوُفه شبحا  تَدَّ

وأنَّ افرّتَّ ممّْن َٕك رأَي شٔبويِه أنَّ  ،صاحِب اجلواب أهو افؼُط أم آشتٍٓام ؟

فه اجلواُب بًَد إذا افؼضِٔة خاصًة رأًيا  ؽَر أّن فِرّت ؾٔام يُونُ  ،اجلواَب فِؼط

 -َيرى ـام  - (إذا)وذفك ّٕن  ،وهو أّن اجلواَب هلّزة آشتٍٓام ٓ فِؼط ،آخرَ 

                                           
 .3/300( يْير : افُناف 1)

 .7/14( يْير : افبحر ادحٔط 2)

 .4/127( يْير : افُناف 3)

 .7/431( يْير : افبحر ادحٔط 4)

 .4/239( يْير : افُناف 5)

 .8/11( يْير : افبحر ادحٔط 6)
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ََِتي افؼط  ،إٕام ُرتِّبْت  واجلِّتاِن افؼُط واجلواب بًَدها ترتَٔب أداة افؼِط ومج

ْن ؾٔٓام مًْى افؼط -واجلزاء  ُُ وإْن مل ي
(1)

َُٔدّل  - 
هذا افستُٔب ظذ فزوم موّون  فِ

اجلِّة افثإٔة دوّون اجلِّة إوػ فزوَم اجلزاء فِؼط
(2)

ر أيًوا أّن جزاَء   ـَ وَذ

ُْٔث ادًْى (إذا) تبِة ِمْن ح ُم افرُّ واحَتجَّ فذفك بًدم إتٔان افٍاء يف ٕحو ؿوفِه  ،ُمَدَّ

 -ّٕن افتَديَر  ، [49]اإلَساء:  ﴾ مت  ىت  يت  جث  مث  ىثحت  خت     ﴿ تًاػ :

ٍِْ  جديد إذا ِمْتْا -ـام َذـَر  َِّل تُراَر آشتٍٓام ـثًرا يف  ،: أئْا فٍي َخ َّٕا)ـام َظ ـام  (إ

ا ًٍ  ﴾ڀ  پ ڀ ڀ پ  پ پ﴿ ويف ؿوفه تًاػ : ،يف أية ادذـورة إٓ

َم أنَّ ح َّ آشتٍٓام [53]افهاؾات: َِ ًُٔ د بآشتٍٓام وف ْٓ ِد افً ًْ أْن  بُِىول افُالم وُب

َيْدُخَل ظذ ما هو يف موضع اجلواِب 
(3)

. 

اْخَتَِف افَّراُء يف  [5]افرظد:  ﴾ ۉ  ې  ې  ې   ې ۅ  ۉ     ﴿ؿوفه تًاػ :  - 2

ّٕا)و (أءذا)اجلّع بَغ آشتٍٓاَمْغ يف  ٓا (أء َٓ ْْٓم َمْن مَجَعَ  ،يف هذه أية وما أصَب
ِّ  ،ؾ

َتٍى بٖحدمها ظن أخر ـْ ه يف وِمـ ،وِمْْٓم َمْن ا ًَ ن َذـَر هذا آختالَف ومواِض ّّ

أحَد  اخَتَِف افَراُء يف آشتٍٓاَمْغ إذا اجتًّا يف» ؿاَل :  ،افَرآن افُريم أبو حٔان

ا هْا موضعٌ  ًً ظَؼ موِض
(4)

 ،(افّْل)، ويف (افًُْبوت)، وـذا يف )ادٗمْغ(، ويف 

                                           
دا ـان )إذا( موضوًظا فألمر ادَىوع بوجوده يف اظتَاد ادتُِم يف » وفه : ( ؾرس افرّت ـالمه هذا ب1َ)

ادستَبل مل يُن فٍِّروض وجوده فتْايف افَىع وافٍرض يف افياهر، ؾِم يُن ؾٔه مًْى )إْن( افؼضٔة: 

هو ادٍروض وجوده... ودا ـثر دخول مًْى افؼط يف )إذا(، وخروجه ظن  -ـام بْٔا  -ٕن افؼط 

ه من افوؿت ادًغ، جاز اشتًامفه، وإن مل يُن ؾٔه مًْى )إن( افؼضٔة وذفك يف إمور افَىًٔة أصِ

اشتًامل )إذا( ادتوّْة دًْى )إن(، وذفك بّجيء مجِتغ بًده ظذ ضراز افؼط واجلزاء، وإن مل يُوٕا 

 (.187 - 3/186ذح افرضـي )ش.   ﴾ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ ذًضا وجزاًء، ـَوفه تًاػ :

 .3/188( يْير : ذح افرّت 2)

 .4/464( يْير : ذح افرّت 3)

 ( يَهد شورة )افرظد(.4)
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وـذا  ،ٔل موِضًانِ ويف بْي إَسائ ،(افْازظات)ويف  ،(افواؿًة)ويف  ،(افسجدة)ويف 

ل إّوِل اشتٍٓاًما ،(افهاؾات)يف  ًْ وافثاين خًزا إٓ يف  ،وؿرَأ ٕاؾٌع وافُسائي بَج

ا (افّْل)وأّما يف  ،(افًُْبوت) ًٕ ّٕه زاَد ٕو ِِه إٓ أ  ،(إْٕا دخرجون)ؾَرأ  ،ؾًذ أْص

ل إول خًزا وافثاين اشتٍٓاًما إٓ يف  ًْ  (ْازظاتاف)و ،(افّْل)وؿرَأ ابُن ظامر بَج

َس  َُ ًٕا ـافُسائي (افّْل)وزاَد يف  ،َؾً  ،ؾََرَأمها باشتٍٓاَمْغ  ،(افواؿًة)وإٓ يف  ،ٕو

 (افًُْبوت)وهي ؿراءُة باؿي افسبًة يف هذا افباب إٓ ابن ـثٍر وحًٍها ؿرآ يف 

أصوهلم يف اجتامع اهلّزتغ ِمن  وهم ظذ ،وبآشتٍٓام يف افثاين ،باخلََز يف إول

ـِه  ،وُتَٔ  ،َتٍٍٔف  شوَؾْهٍل بَغ اهلّزَتْغ وَتْر
(1)

ر بًُوٓم أّن تُراَر  ، ـَ وؿد َذ

آشتٍٓام إٕام يُوُن فِتٖـٔد
(2)

ى ظاّم  ، ََ وأّن َمْن اـتٍى بٖحدمها اشَتٌْى بام أْب

ى ََ أْف
(3)

وفُن َحذَف مهزَة  ،وأّن َمْن َحذَف آشتٍٓاَمْغ مل ُيرِد اخلَز حََٔةً  ،

دًْىآشتٍٓام فدٓفة ا
(4)

. 

 ﴾ۉۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ ۉ  ﴿ ؿوفه ظزَّ ِمن ؿائل : - 3

احلويفُّ ِمْٓم  ،افؼضٔة ظَْد مجاظةٍ  (َمنْ )مهزُة آشتٍٓام داخٌِة ظذ  [19]افزمر:
(5)

 

مجٌِة ذضٌٔة َدخَل ظِٔٓا مهزُة » ؿاَل افزخمؼيُّ ظَْد هذه أية :  ،وافزخمؼي

شوافٍاُء ؾاُء اجلزاء  ،اإلُٕار
(6)

. 

َٕه : - 4 بدُر َجًَل  [8]ؾاضر:  ﴾ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ ﴿ ؿوُفه شبحا

                                           
، وإظراب افَراءات ٓبن خافويه 286 - 285، ويْير : ـتاب افسبًة 366 - 5/365( افبحر ادحٔط 1)

 .137، 107، وافتٔسر ص 2/162

 .7/421، وافبحر ادحٔط 2/48، وافبٔان 4/117، وافُناف 8/122( يْير : ادحرر افوجٔز 2)

 .2/48( يْير : افبٔان 3)

 .6/44( يْير : افبحر ادحٔط 4)

 .7/421( يْير : افبحر ادحٔط 5)

 .4/117( افُناف 6)
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وإذا مل » ؿاَل :  ،يف هذه أية ذضًٔة واهلّزَة داخًِة ظِٔٓا (َمنْ )افدين بُن مافك 

ره إٓ إذا َدلَّ ظِٔه دفٌٔل ؾٕ٘ه  ـْ ْم ظذ افؼط ما هو اجلواُب يف ادًْى ؾالبدَّ ِمن ذ دَّ ََ يت

ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   ﴿ ويف ؿوفه تًاػ :...حذُؾه ـام يف ؿوفه تًاػ حَْٔئٍذ يُسوغُ 

ٍُْسك ظِٔٓم حرسةً  ﴾ گ ُته : َذهَبْت ٕ َّّ
ن هداه اهلُل تًاػ .َتتِ ّْ ـَ ُته :  َّّ

ش.. أو َتتِ
(1)

 

وِمَن » ؿاَل :  ،يف أية ذضٔةً  (َمنْ )وَمَْع َأْن تُوَن  ،وَأبىَل ابُن هنام افتَديَر افثاين

ڑ  ک  ک  ک   ﴿ وؿوُل بدِر افدين بن مافٍك يف ؿوفه تًاػ :...ؿوُل افُسائيافَوَهم 

ُسك ظِٔٓم ،: إنَّ جواَب افؼط حمذوٌف ﴾ک ٍْ .. .حرساٍت  وإنَّ تَديَره : َذهَبْت ٕ

ن هداه اهلل َّ ـَ شموصوفًة  (َمنْ )وُيُِب ظِٔه ـوُن  ،.. وافتَديُر افثاين باضٌل .أو 
(2)

 

َّٕه ُرّبام يُونُ وداؾَع افدمامْٔيُّ ظن بدر  ّٕه أضَِ   ،ادوصوفةَ  (َمنْ )بـأراَد  افدين بٖ وأ

ا به يف ادًْى ؾّ٘ن ؿوَل افَائل : افذي  ًٓ ُٕه صبٔ ُْٔث ـو ظذ خزها جواَب افؼط ِمن ح

ر افدمامْٔيُّ أنَّ هذا اإلضالَق جمازيٌّ  ،يٖتْٔي ُأـرُمه ـَ  ،يف مًْى : َمْن يٖتِْي أـِرْمه، وَذ

ِر َْٕن يُوَن جواَب ذطٍ  وافَريُْة ؾٔه ظدمُ  صالحٔة ادَدَّ
(3)

ًُِف ـالَم  ، وُيْو

أنَّ حديَث بدر افدين ـاَن ظن جواب افؼط احلََٔيِّ ٓ  -يف ٕيري  -افدمامْٔي 

ْر ؿبَل ذفك آشَم ادوصوَل ٓ ،ادجازيِّ  ـُ ّٕه مل يذ ِمن ؿريٍب وٓ بًٔد حتى ُيَاَل :  وأ

ّٕه ُرّبام أراَده  .أظِمواهلل تًاػ  ،إ

يف هذه أية ذضٌٔة ظَْد افزجاج أيًوا (َمنْ )وَذـَر افنُٔخ ظؤّة أّن  ،هذا
(4)

، 

َٕصُّ ما ؿا يُدلُّ  اجلواُب هاهْا ظذ رضَبْغ : أحُدمها :»َفه افزجاُج يف هذه أية هو : و

ْن ُزّين فه شوُء ظِّه  ﴾ ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ ﴿ ظِٔه َّ  ،ويُوُن ادًْى : َأَؾ

                                           
 .705 - 704( ذح أفٍٔة ابن مافك ٓبن افْاطم ص 1)

 .237 - 2/236( ادٌْي 2)

 .2/233( يْير : ادْهف ظذ ادٌْي 3)

 .3/258شِوب افَرآن ( يْير : دراشات 4ٕ)
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َِّه اهلُل ََٖض ُسك ظِٔه حرسةً َؾ ٍْ .. .يُدّل ظِٔه  ﴾ں  ں  ڻ   ﴿ ويُونُ  ، ذهَبْت ٕ

ْن  ،وُيوز أْن يُوَن اجلواُب حمذوًؾا َّ ْن ُزّيَن فه شوُء ظِّه ـ َّ ويُوَن ادًْى : أؾ

ُِه ،هداه اهلُل « ﴾ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ﴿ ويُوُن دفٔ
(1)

وافذي ييٓر  

ادوصوفِة ٓ  (َمنْ )ب هْا هو جواُب أّن مراَد افزجاج باجلوا -واهلل أظِم  -يل 

ََِ  ظذ خز ادوصول فٍَظ  ،ـام َذـَر افَنُٔخ ظؤّة ،افؼضٔةِ  وأّن افزجاَج إٕام أض

ا ِمن ـالم افدمامْٔي افذي داَؾَع به ظن بدر افدين بن  ًٍ اجلواب جماًزا فِـاَم َذـْرُت إٓ

َره افزجاُج  ،مافٍك  ْن هداه اهلل)وهو  ،وافَريُْة هاهْا ظدُم صالحٔة ما ؿدَّ َّ َْٕن  (ـَ

ِّٔد اجلواَب بافؼط  ،يُوَن جواَب ذطٍ  ُد هذه افَريَْة أيًوا أنَّ افزجاَج مل ُيَ وُيًوِّ

 .واهلل تًاػ أظِم  .بل أضَِ  

 

                            

 

                                           
 .4/264( مًاين افزجاج 1)
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 اخلامتة
 إتُٓٔت يف هذا افبحث إػ ٕتائج من أمهٓا : 

ا اجتّع أفُِف آشتٍٓام وأداُة ذط أْن يُون إذ -يف ٕيري  -أّن افراجح  -1

 .اجلواب فالشتٍٓام يف ادًْى وفِؼط يف افٍِظ ؾٔجزم إن ـان موارظاً 

ّٕه إن ـان  -2 ؾٓي بّْزفة  (هل)أّن مهزة آشتٍٓام ٓ تدخل ظذ آشتٍٓام ٕ

ؾّ٘ن اهلّزة تُون ؿد خرجت ظن مًْى آشتٍٓام إػ  (هل)وإن ـان ؽر  (ؿد)

 .ير وهو ٕوع من اخلزافتَر

َِْت ظذ  (أم)أّن  -3 وإذا  ،فالشتٍٓام (ـٔف)و ،ـإت ظاضٍة (ـٔف)إذا دَخ

َِْت ظذ   (.ؿد)بًّْى  (هل)ـإت  (هل)دَخ

 .مَّدر ؿبل اهلّزة ﴾ھ  ے ﴿ أّن ؿول افزخمؼي : ادًىوف ظِٔه يف ٕحو -4

ر ذفك أحٌد من ومل يذـ ،ؾافزخمؼي تابع ٓ متبوع ،شبَه إفٔه أبو جًٍر افْحاس

ُت ظِٔه ٍْ  .افْحاة ؾٔام وؿ

شٔبويه من ؿول  -ظْدي  -وافزخمؼي أوػ أّن ؿول أيب جًٍر افْحاس  -5

أـثر من تَديم بًض أجزاء ادًىوف ظذ  -ـام ُذـَر  -ٕن احلذف يف ـالم افًرب 

 .افًاضف

 أن افرّت مِمّن َٕك رأي شٔبويه يرى أّن اجلواب بًد إذا افؼضٔة خاصةً  -6

 .يُون هلّزة آشتٍٓام ٓ فِؼط

أّن جواز حذف مهزة آشتٍٓام ظن َأْمن افِبس يف آختٔار مع أم وظْد  -7

 .ؾَدها هو ادختارُ 
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 فورس املصادر واملراجع
 أواًل : الرسائل العلمية :

رشافة دـتوراه  ،مع تحقيق السفر األول من شرحو على الجزولية ،األبذي ومنهجو في النحو .1

 .إظداد / شًد محدان حمّد افٌامدي ،بجامًة أم افَرى ،فٌِة افًربٔةبُِٔة ا

رشافة  ،شرح الجملمع تحقيق كتابو  ،أبو عبد اهلل بن الفّخار وجهوده في الدراسات النحوية .2

 .إظداد / مّحاد بن حمّد حامد افثاميل ،بجامًة أم افَرى ،دـتوراه بُِٔة افٌِة افًربٔة

رشافة ماجستر بُِٔة افٌِة  ،دراشة وُتَٔ  ،فية ابن الحاجبابن النحويّة وحاشيتو على كا .3

 .افرمحن أمحد ظبد إظداد/ حسن حمّد ،بجامًة أم افَرى ،افًربٔة

رشافة ماجستر بُِٔة  ،ُتَٔ  ودراشة ،حواشي المفصل من كالم األستاذ أبي علي الشلوبين .4

 .افثاميلإظداد / مّحاد بن حمّد  ،بجامًة أم افَرى ،افٌِة افًربٔة

بجامًة  ،رشافة دـتوراه بُِٔة افٌِة افًربٔة ،دراشة وُتَٔ  ،شرح الكافية البن الحاجب .5

 .إظداد / مجال خمّٔر ،إزهر

 ثانياً : المطبوعات :
تهحٔح ظع حمّد  ،فِنٔخ / أمحد افدمٔاضي ،إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر .6

 .بروت ،دار افْدوة اجلديدة ،افوباع

افىبًة  ،ُتَٔ  / رجب ظثامن حمّد ،ٕيب حٔان إٕدفز ،لضرب من لسان العربارتشاف ا .7

 .م  1998هـ / 1418 ،مك ،مىبًة اددين ،إوػ

 ،مىبوظات جمّع افٌِة ،ُتَٔ  / ظبد ادًغ ادِوحي ،فِٓروي ،األزىية في علم الحروف .8

 .م  1971هـ /  1391 ،دمن 

افىبًة افرابًة، مٗشسة  ،/ ظبد احلسغ افٍتعُتَٔ   ،ٓبن افرساج ،األصول في النحو .9

 .م  1999هـ /  1420 ،بروت ،افرشافة

 ،ُتَٔ  : ظبد افرمحن بن شِٔامن افًثّٔغ ،ٓبن خافويه ،إعراب القراءات السبع وعللها .10

 .م  1992هـ /  1413 ،افَاهرة ،مُتبة اخلإجي ،افىبًة إوػ
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افىبًة  ،ُتَٔ  / حمّد افسٔد أمحد ظزوز ،زيٕيب افبَاء افًُ ،إعراب القراءات الشواذ .11

 .م  1996هـ /  1417 ،بروت ،ظامل افُتب ،إوػ

وزارة  ،افىبًة افثإٔة ،ُتَٔ  / زهر ؽازي زاهد ،ٕيب جًٍر افْحاس ،إعراب القرآن .12

 .م  1985هـ /  1405 ،بٌداد ،مىبًة افًاين ،إوؿاف افًراؿٔة

 ،ُتَٔ  ودراشة / حمّود حمّد افىْاحي ،ْي افًِويهلبة اهلل احلس ،أمالي ابن الشجري .13

 .م  1992هـ /  1413 ،افَاهرة ،مىبًة اددين ،افىبًة إوػ

افىبًة  ،ُتَٔ  / هادي حسن محودي ،ٓبن احلاجب ،(أمالي القرآن الكريم)األمالي النحوية  .14

 .م  1985هـ /  1405 ،بروت ،ظامل افُتب ،مُتبة افْٓوة افًربٔة ،إوػ

 ،افىبًة إوػ ،ٕيب افبَاء افًُزي ،الء ما َمنَّ بو الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءاتإم .15

 .م  1979هـ /  1399 ،بروت ،دار افُتب افًِّٔة

 .دار افٍُر ،ٕيب افزـات إٕباري ،اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين .16

 .بروت ،دار صادر ،وف بتفسير البيضاويأنوار التنزيل وأسرار التأويل المعر  .17

 ،دار اجلٔل ،افىبًة اخلامسة ،ٓبن هنام إٕهاري ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك .18

 .م  1979هـ /  1399 ،بروت

وزارة  ،ُتَٔ  / موشى بْاي افًِٔع ،ٓبن احلاجب افْحوي ،اإليضاح في شرح المفصل .19

 .إوؿاف افًراؿٔة

 .م  1983هـ /  1403 ،دار افٍُر ،افىبًة افثإٔة ،حٔان إٕدفزٕيب  ،البحر المحيط .20

دار  ،افىبًة إوػ ،ُتَٔ  / حمّد أبو افٍول إبراهٔم ،فِزرـق ،البرىان في علوم القرآن .21

 .م 1957هـ /  1376 ،افَاهرة ،إحٔاء افُتب افًربٔة

اهلٔئة  ،ظبد احلّٔد ضهُتَٔ  / ضه  ،ٕيب افزـات إٕباري ،البيان في غريب إعراب القرآن .22

 .م  1970هـ /  1390 ،ادكية افًامة فِتٖفٔف وافْؼ

 ،افىبًة إوػ ،ُتَٔ  / ؾتحي أمحد مهىٍى ظّع افدين ،التبصرة والتذكرة للصيمري .23

 .م  1982هـ/1402،مُة ادُرمة ،بجامًة أم افَرى ،مىبوظات مرـز إحٔاء افساث اإلشالمي
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وُتَٔ  / أمحد حمّد دراشة  ،دحّد بن حمّد بن اجلزري ،العشرتحبير التيسير في القراءات  .24

 .م  2000هـ /  1421 ،إردن ،ظامن ،دار افٍرؿان ،افىبًة إوػ ،مٍِح افَواة

مٗشسة  ،افىبًة إوػ ،ُتَٔ  / ظٍٔف ظبد افرمحن ،ٕيب حٔان إٕدفز ،تذكرة النحاة .25

 .م  1986هـ /  1406 ،بروت ،افرشافة

 ،افىبًة إوػ ،ظوض محد افَوزي ،ُتَٔ  وتًِٔ  ،فٍِارد ،لى كتاب سيبويوالتعليقة ع .26

 .م  1991هـ /  1412 ،افَاهرة ،مىبًة إمإة

 .بروت ،دار إحٔاء افساث افًريب ،افىبًة افثافثة ،فٍِخر افرازي ،التفسير الكبير .27

حسن  حمّد: َٔ وُتدراشة  ،ٕيب مًؼ ظبد افُريم افىزي ،التلخيص في القراءات الثمان .28

 .اجلامظة اخلرية فتحٍٔظ افَرآن افُريم بجدة ،ظَٔل موشى

 .افىبًة افثإٔة ،ُتَٔ  / يوشف أمحد ادىوع ،ٕيب ظع افنِوبغ ،التوطئة .29

ُتَٔ  / حاتم صافح افوامن، افىبًة  ،ٕيب ظّرو افداين ،التيسير في القراءات السبع .30

 .م  2008هـ /  1429 ،افَاهرة ،افتابًغ ومُتبة ،اإلمارات ،مُتبة افهحابة ،إوػ

ظْي بتهحٔحه / أوتو برتزل، دار افُتب  ،ٕيب ظّرو افداين ،التيسير في القراءات السبع .31

 .فبْان ،بروت ،افًِّٔة

 ،افىبًة إوػ ،فإلمام افبخاري ،وهو اجلامع ادسْد افهحٔح ادختك ،الجامع الصحيح .32

 .هـ 1422 ،فبْان ،بروت ،دار ضوق افْجاة

 ،وحمّد ٕديم ؾاضلُتَٔ  / ؾخر افدين ؿباوة  ،فِّرادي ،الجنى الداني في حروف المعاني .33

 .م  1992هـ /  1413 ،فبْان ،بروت ،دار افُتب افًِّٔة ،افىبًة إوػ

مُتبة ومىبًة ادنٓد  ،ٓبن هنام إٕهاري حاشية الدسوقي وبهامشو متن مغني اللبيب .34

 .افَاهرة ،احلسْٔي

افىبًة  ،ُتَٔ  / بدر افدين ؿٓوجي وجوُيايت ،ٕيب ظع افٍارد ،لقراء السبعةالحجة ل .35

 .م  1993هـ / 1413 ،بروت ،دمن  ،دار ادٖمون فِساث ،افثإٔة
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ُتَٔ  وذح/ ظبد افسالم  ،فًبد افَادر افبٌدادي ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب .36

 .م  1989هـ /  1409 ،افَاهرة ،مُتبة اخلإجي ،افىبًة افثافثة ،هارون

 ،ظامل افُتب، بروت ،افىبًة افثافثة ،ُتَٔ  / حمّد ظع افْجار ،ٓبن جْي ،الخصائص .37

 .م  1983هـ /  1403

 .افَاهرة ،دار احلديث ،دحّد ظبد اخلاف  ظؤّة ،دراسات ألسلوب القرآن الكريم .38

افىبًة  ،حمّد اخلراطأمحد ُتَٔ  / ،فِسّغ احلِبي ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون .39

 .م  1986هـ /  1406 ،دمن  ،دار افَِم ،إوػ

 .بروت ،دار اجلٔل ،ذح / يوشف صُري ،ديوان عمر بن أبي ربيعة .40

ُتَٔ  / أمحد حمّد اخلراط، مىبوظات  ،فِامفَي ،رصف المباني في شرح حروف المعاني .41

 .بدمن  ،جمّع افٌِة افًربٔة

دار إحٔاء افساث  ،فألفود افبٌدادي ،عظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن ال .42

 .فبْان ،بروت ،افًريب

 ،دار افَِم ،افىبًة افثإٔة ،دراشة وُتَٔ  / حسن هْداوي ،ٓبن جْي ،سر صناعة اإلعراب .43

 .م  1993هـ /  1413 ،دمن 

دار  ،ٔدظبد احلُّتَٔ  / ظبد احلّٔد افسٔد حمّد  ،ٓبن افْاطم ،شرح ألفية ابن مالك .44

 .بروت ،اجلٔل

ُتَٔ  / ظبد افرمحن افسٔد وحمّد بدوي ادختون، افىبًة  ،ٓبن مافك ،شرح التسهيل .45

 .م  1990هـ /  1410 ،افَاهرة ،هجر فِىباظة وافْؼ ،إوػ

 .افَاهرة ،مىبًة ظٔسى افبايب احلِبي وذـاه ،اجلزء افثاين ،شروح التلخيص .46

افىبًة افثإٔة، جامًة  ،يوشف حسن ظّر ،ِٔ تهحٔح وتً ،شرح الرضي على الكافية .47

 .م  1996 ،بٌْازي ،ؿازيوٕس

حََه وهذبه  ،فسًد افدين افتٍتازاين ،شرح السعد المسمى مختصر المعاني في علوم البالغة .48

 .افَاهرة ،مُتبة ومىبًة حمّد ظع صبٔح وأوٓده ،/ حمّد حمٔي افدين ظبد احلّٔد
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 .افدمنَي اب افدين أمحد بن حمّد بن اجلزريفنٓ ،شرح طيبة النشر في القراءات العشر .49

 ،ظبد افرمحن افدورئَ  / ظدٕان ُت ،دحّد بن مافك ،شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ .50

 .م  1977هـ /  1397 ،بٌداد ،مىبًة افًاين

ورموان ظبد  ،ُتَٔ  / رجب ظثامن حمّد ،فِواشىي افرضير ،شرح اللمع في النحو .51

 .م  2000هـ/1420،افَاهرة ،مُتبة اخلإجي ،افؼـة افدوفٔة فِىباظة ،افىبًة إوػ ،افتواب

 .بروت ،ظامل افُتب ،ٓبن ئًش ،شرح المفصل .52

ٕٕهاري ،شرح مغني اللبيب .53 دمامْٔي، ،ادسّى بؼح ادزج ،ٓبن هنام ا ظبد دراشة وُتَٔ  / ِف

 .م  2008هـ/1429،افَاهرة ،مُتبة أداب ،افىبًة إوػ ،احلاؾظ حسن مهىٍى افًسٔع

دراشة وُتَٔ  / موشى بْاي افًِٔع، مىبًة  ،ٓبن احلاجب ،شرح الوافية نظم الكافية .54

 .م  1980هـ /  1400 ،بٌداد ،أداب

 ،ظامل افُتب ،افىبًة افثإٔة ،ُتَٔ  / ٕوري افَٔز ،(شعراء إسالميون)شعر زيد الخيل  .55

 .م  1984هـ /  1405 ،فبْان ،بروت

ُتَٔ  / حمّد  ،دحّد بن مافك ،لتصحيح لمشكالت الجامع الصحيحشواىد التوضيح وا .56

 .م  1983هـ /  1403 ،فبْان ،بروت ،ظامل افُتب ،افىبًة افثافثة ،ؾٗاد ظبد افباؿي

 ،مىبًة ظٔسى افبايب احلِبي وذـاه ،ُتَٔ  / افسٔد أمحد صَر ،ٕمحد بن ؾارس ،الصاحبي .57

 .افَاهرة

ِّٔة ،ة إوػافىًب ،ٓبن ظهٍور ،ضرائر الشعر .58 تب اًف  .م1999/ هـ1420،بروت ،دار اُف

 .افٍُر دار ،فِجّل ،الفتوحات اإللهية بتوضيح تفسير الجاللين للدقائق الخفية .59

دار ادٖمون  ،افىبًة إوػ ،ُتَٔ  / ظبد ادجٔد ؿىامش ،فَِاشم بن شالم كتاب األمثال .60

 .م  1980هـ /  1400 ،بروت ،فِساث

 .دار ادًارف، مك ،ُتَٔ  / صوؿي ضٔف ،ٓبن جماهد ،قراءاتكتاب السبعة في ال .61

 .م  99;3 ،مصر ،مكتبة الخانجي ،الطبعة الثانية ،تحقيق وشرح / عبد السالم ىارون ،كتاب سيبويو .84
رتبه  ،فِزخمؼي ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل .63
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 ،بروت ،افىبًة إوػ، دار افُتب افًِّٔة ،وضبىه وصححه / حمّد ظبد افسالم صاهغ

 .م  1995هـ / 1415

دار  ،ُتَٔ  / هْاء احلّْت ،فًبد اهلل ابن افوجٔه افواشىي ،الكنز في القراءات العشر .64

 .فبْان ،بروت ،افُتب افًِّٔة

دراشة وُتَٔ /هباء افدين ظبد افوهاب  ،فتاج افدين اإلشٍرائْي ،لباب اإلعراب .65

 .م  1984هـ /  1405 ،افرياض ،دار افرؾاظي فِْؼ وافىباظة ،فىبًة إوػا ،افرمحنظبد

مُتبة  ،ظامل افُتب ،افىبًة افثإٔة ،ُتَٔ  / حامد ادٗمن ،ٓبن جْي ،اللمع في العربية .66

 .م  1985هـ /  1405 ،بروت ،افْٓوة افًربٔة

َٔ / ظع افْجدي ُت ،ٓبن جْي ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها .67

 ،افَاهرة ،وزارة إوؿاف بجّٓورية مك افًربٔة ،وظبد افٍتاح إشامظٔل صِبي ،ٕاصف

 .م  1999هـ / 1420

 ، ظبد اهلل إٕهاريُتَٔ / ،ٓبن ظىٔة إٕدفز ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز .68

 .ؿىر ،ل ثاينخٍِٔة بن محد آضبع ظذ ٍَٕة افنٔخ / ،وافسٔد ظبد افًال إبراهٔم

ادىبًة  ،ج. برجسساَسظْي بْؼه  ،ٓبن خافويه ،مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع .69

 .م 1934 ،افَاهرة ،افرمحإٔة

افىبًة  ،ُتَٔ  وتًِٔ  / ذيف ظبد افُريم افْجار ،ٕيب ظع افٍارد ،المسائل المنثورة .70

 .م  2004هـ /  1424 ،إردن ،ظاّمن ،دار ظامر ،إوػ

افىبًة  ،حََه / ياشغ حمّد افسواس ،دُي بن أيب ضافب افَٔز ،مشكل إعراب القرآن .71

 .م  2002هـ /  1423 ،بروت ،دمن  ،افٔاممة ،افثافثة

 .م  1983هـ /  1403 ،بروت ،ظامل افُتب ،افىبًة افثافثة ،فٍِراء ،معاني القرآن .72

 ،افىبًة إوػ، ظامل افُتب ،فوردُتَٔ  / ظبد إمر حمّد أمغ ا ،فألخٍش ،معاني القرآن .73

 .م 1985هـ / 1405 ،بروت

 ،افىبًة إوػ، ظامل افُتب ،ُتَٔ  / ظبد اجلِٔل صِبي ،فِزجاج ،معاني القرآن وإعرابو .74
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 .م  1988هـ /  1408 ،بروت

حمٔي افدين ظبد  ُتَٔ  / حمّد ،ٓبن هنام إٕهاري ،مغني اللبيب عن كتب األعاريب .75

 .م  2009 ،افَاهرة ،فِْؼ وافتوزيع ،فىالئعدار ا ، احلّٔد

دار إحٔاء افُتب  ،وهبامنه حاصٔة افنٔخ حمّد إمر ،، ٓبن هنام إٕهاريمغني اللبيب .76

 .افَاهرة ،ظٔسى افبايب احلِبي ،افًربٔة

 .بروت ،دار اجلٔل ،افىبًة افثإٔة ،فِزخمؼي ،المفصل في علم العربية .77

ُتَٔ  وتًِٔ  / يوشف  ،فًِم افدين افسخاوي ،(لحروفالمفضل في شرح المفصل )باب ا .78

 .م  2002 ،إردن ،ظاّمن ،وزارة افثَاؾة ،افىبًة افثإٔة ،احلنُي

 ،افىبًة افسادشة ،وظبد افسالم هارون ،أمحد حمّد صاـرُتَٔ  وذح/ ،المفضليات .79

 .فبْان ،بروت

دمامْٔي ظذ متن ادٌْي وهبامنه ذح اف ،فِنّْي ،المنصف من الكالم على مغني ابن ىشام .80

 .افَاهرة ،ادىبًة افبٓٔة ،ادذـور

  ، افىبًة إوػ ،أيّن رصدي شويد:ُتَٔ   ،فِناضبي ،منظومة حرز األماني ووجو التهاني .81

 .م  2008هـ /  1429 ،جدة ،مُتبة دار ٕور ادُتبات

 .دار افٍُر ،ٓبن اجلزري ،النشر في القراءات العشر .82

فألظِم  ،سيبويو وتبيين الخفي من لفظو وشرح أبياتو وغريبوالنكت في تفسير كتاب  .83

 .م2005هـ/1425،دار افُتب افًِّٔة، بروت ،افىبًة إوػ ،ُئى مرادضبىه/ ،افنْتّري

 ،مىبًة ذـة افتّدن افهْاظٔة ،ذح / حمّد حمّود افراؾًي ،فُِّٔت ،الهاشميات .84

 .م  1912هـ /  1330 ،افَاهرة
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 امللخَّص
 وسمٕمد : احلٛمد هلل وطمده، واًمّمالة واًمسالم قمغم ُمـ ٓ ٟمبل سمٕمده،

ُمع  -ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل» ُمٜمٔمقُم٦م -دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ-ومامدة هذا اًمبح٨م، قمب٤مرة قمـ 

ُم٦م حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ ،شومتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل -ذطمٝم٤م اًمب٘مري  ًمإلُم٤مم اًمٕمالا

ػ ذم ُمس٤مئؾ دىمٞم٘م٦م، وظمٗم٤مؤه٤م ، وُمـ قمٜمقاٟمف يتاْمح أٟمف ُأًم  هـ(1111)تاًمِم٤مومٕمل

ُمتقىماع، وىمد شُمِمِٙمؾ قمغم يمثػم ُمـ دارد قمٚمؿ اًم٘مراءات، ويّمٕم٥م ضبٓمٝم٤م ًمٚمٕمنمة 

 ﴾ڀ﴿وسمٞمقٟمس واًمٜمٛمؾ، ﴾چ﴿سمٞمقٟمس، و ﴾چ﴿ ُمـ همػم ٟمٔمؿ، يمـ)ُمس٠مًم٦م

ر  ﴾ڤ﴿ُمقضٕمل إٟمٕم٤مم، و قمغم ىمراءة أيب قمٛمرو وأيب ضمٕمٗمر، وآؾمتٗمٝم٤مم اعمتٙمر 

 ،﴾ؾَمْقءات﴿ضمتامع اًمٚم لم ُمع اًمبدل ذم ٟمحق ذم أطمد قمنم ُمقضًٕم٤م، ذم شمسع ؾمقر، وا

 وهمػمه٤م مم٤م ىمد خيٗمك ويّمٕم٥م ومٝمٛمف(.

٦م، وأورد سمٕمض أصم٤مر  ٦م واًمٚمٖمقيا ق اعم١مًمػ قَمَرًض٤م ًمبٕمض اعمس٤مئؾ اًمٕم٘مديا وىمد شمٓمرا

 وإىمقال.

شمف اًمٕمٚمٛمٞما٦م، ؾم٤مًمًٙم٤م اعمٜمٝم٩م  وىمد طَمِرْص٧ُم قمغم إظمراج هذا اًمبح٨م سمام يٚمٞمؼ سمامدا

ٟم٦م ذم اخلٓما٦م، ُمٕمتٛمًدا قمغم أرسمع ٟمسخ اًمٕمٚمٛمل ذم اًمتح٘مٞمؼ و اًمدراؾم٦م، سم٤مخلٓمقات اعمدوا

 ظمٓم ٞم٦م ًمٚمٙمت٤مب، ُمتٗم٤موشم٦م زُمـ اًمٙمت٤مسم٦م.

ٚم٦م اًمٗم٘مرات، وصمٜماٞم٧ُم سمدراؾم٦م اًمٙمت٤مب يمام  ُم٧ُم ًمٚمٛم١مًمػ شمرمج٦م واومٞم٦م، ُمٗمّما يمام ىمدا

ح ذم ظمٓم٦م اًمٕمٛمؾ، صمؿ ظمٚمّم٧ُم إمم جمٛمققم٦م ُمـ اًمٜم٘م٤مط واعم٘مؽمطم٤مت ظمتٛم٧ُم  هق ُمقضا

 ؿ أردوم٧ُم سمٛمالطمؼ اًمٗمٝمرؾم٦م. أؾم٠مل اًم٘مبقل واعمثقسم٦م، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.هب٤م اًمبح٨م، صم

 

                            



 د.عبد الحميد الصاعدي: دراسة وتحقيقللبَقري            ..رح مذىبة اإلشكال فتح الكبير المتعال بش

ٕٕٚ 

 املقدمة
 :وفيها تمهيد وسبب اختيار الموضوع

سم٤مهلل ُمـ ذور  وٟمٕمقذإن احلٛمد هلل، ٟمحٛمده، وٟمستٕمٞمٜمف، وٟمستٖمٗمره، وٟمتقب إًمٞمف، 

ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف،  أٟمٗمسٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ

 وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمبده ورؾمقًمف.

 ﴾ ڦڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿
(1)

 ٱ ﴿.

 ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ﴾ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ
(2)

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ﴿.

 ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮳﮴ ﮲ ۓ ۓ ے ھ ے ھ ھ

 ﴾﮽ ﮼
(3)

 وسمٕمد: .

وم٢من يمت٤مب اهلل قمز وضمؾ وُم٤م يتّمؾ سمف ُمـ قمٚمقم ظمػم ُم٤م اؿمتٖمؾ سمف اعمِمتٖمٚمقن، 

وشمٜم٤مومس ومٞمف اعمتٜم٤مومسقن: ومٗمل اًم٘مرآن ٟمب٠م ُمـ ىمبٚمٜم٤م، وطمٙمؿ ُم٤م سمٞمٜمٜم٤م، وظمؼم ُم٤م سمٕمدٟم٤م، 

 ُمـ متسؽ سمف ٟمج٤م، وُمـ طمٙمؿ سمف قمدل، وُمـ دقم٤م إًمٞمف ُهدي إمم ساط ُمست٘مٞمؿ. 

مهٛمٝمؿ، واذأسّم٧م  ٦م سمف، وم٤مدمٝم٧م إًمٞمٝم٤مأمهٞمتف واًمٕمٚمقم اعمتّمٚم ؾمٚمٗمٜم٤موىمد أدرك 

وم٠مضحقا ُمـ ُمٕمٞمٜمف يٖمؽمومقن، وًمٚمبح٨م قمـ يمٜمقزه يٖمقصقن،  إًمٞمٝم٤م أقمٜم٤مىمٝمؿ،

ُم٤م ضم٤مءت سمف ىمرائحٝمؿ، ومٙم٤من ُمـ طم٘مٝمؿ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمحٗمظ شمٚمؽ اجلٝمقد  ومسٓمروا

اعمب٤مريم٦م، وٟم٘مقم سمقاضم٥م ظمدُمتٝم٤م قمغم ىمدر ـم٤مىمتٜم٤م ظمقوم٤م ُمـ ضٞم٤مقمٝم٤م، ؾمقاء يم٤من ذًمؽ 

تٗم٤مظ هب٤م، أو سمتح٘مٞم٘مٝم٤م ودراؾمتٝم٤م، وُمـ صَمّؿ ـمبٕمٝم٤م وٟمنمه٤م سملم سم٤مًمتٜم٘مٞم٥م قمٜمٝم٤م وآطم

 اًمت٤مئ٘ملم هل٤م.

                                                        
 102ؾمقرة آل قمٛمران آي٦م  (1)

 1ؾمقرة اًمٜمس٤مء آي٦م ( 2)

 71-70ؾمقرة إطمزاب ( 3)
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وٓ ؿمؽ أن ذم يمؾ ومـ ُمـ اًمٗمٜمقن، وذم يمؾ قمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم سمٕمض اعمس٤مئؾ 

اًمٗمرقمٞم٦م اًمدىمٞم٘م٦م اًمتل ُأومردت سم٤مًمت٠مًمٞمػ، وذًمؽ ًمٖمٛمقضٝم٤م وشمِمٕمبٝم٤م ويمثرة إوضمف 

سمٞمقٟمس (أن)اًمقاردة ومٞمٝم٤م، وُمـ ذًمؽ يمٚمٛم٦م 
(1)

سمٞمقٟمس (آهلل)و، 
(2)

واًمٜمٛمؾ 
(3)

 ،

ُمقضٕم٤م إٟمٕم٤مم (آًمذيمريـ)و
(4)

(آًمسحر)و، 
(5)

قمغم ىمراءة أيب قمٛمرو 
(6)

، وآؾمتٗمٝم٤مم 

"ؾمْقءات"واضمتامع اًمٚملم ُمع اًمبدل ذم ىمقًمف اعمتٙمرر ذم إطمدى قمنم ؾمقرة، 
(7)

وُم٤م  

  شمٍمف ُمٜمٝم٤م، وٟمحق ذًمؽ.

 ـ(ه833)ت وىمد ُأومردت سمٕمض هذه اجلزئٞم٤مت سمتآًمٞمػ ُمست٘مٚم٦م. ومالسمـ اجلزري 

، ويمذًمؽ اإلُم٤مم قمكم سمـ قمكم ]اإلقمالن ذم ُمس٠مًم٦م )أن([ه٤م رؾم٤مًم٦م صٖمػمة ؾمام

ؼْماُمٚمز اًم  (ءاُمٜمتؿ)ٗم٦م إقمٞم٤من ذم اًمٙمالم قمغم ًمٗمٔمل حت]ذم يمت٤مب  هـ(1087)تِما

أطمد  هـ(1130)ت سمٕمد ، ويمذًمؽ اإلُم٤مم قمكم سمـ حمسـ اًمّمٕمٞمدي اًمِم٤مذزم ([أن)و

ِمٙمالت ىمقًمف اًمدرر احلس٤من ذم طمؾ ُم]ـمالب اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمب٘مري سمٕمٜمقان 

([ أن)شمٕم٤ممم 
(8)

. 

ومجٞمع هذه  وىمد ٟمٔمؿ اإلُم٤مم حمٛمد سمـ أمحد سمـ احلسـ اعمتقزم ومٞمٝم٤م قمدة ُمٜمٔمقُم٤مت

اًمٙمت٥م ُم٤م قمدا اًمدرر احلس٤من وُمٜمٔمقُم٤مت اعمتقزم ٓ شمزال خمٓمقـم٦م مل شمٓمٚمٝم٤م يد اًمٕمٜم٤مي٦م 

ت وإشم٘م٤مهن٤م وطم٤مضم٦م إن أمهٞم٦م ُمٕمروم٦م هذه اجلزئٞم٤م ،اعمتخّمّم٦م ومٞمام أقمٚمؿ. وذم ٟمٔمري

شمٙمٗمل ؾمبًب٤م ذم إظمراضمٝم٤م واظمتٞم٤مره٤م  ،ـمٚمب٦م قمٚمؿ اًم٘مراءات إًمٞمٝم٤م وؿمٝمرة ُم١مًمٗمٞمٝم٤م
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وٓ ؿمؽ أن يمثرة اًمتآًمٞمػ ذم هذه اجلزئٞم٤مت يدل قمغم أمهٞمتٝم٤م،  ُمقضققًم٤م ًمٚمبح٨م.

ورضورة متٞمٞمز إوضمف اًمتل ي٘مرأ هب٤م ُمـ همػمه٤م، وحترير هذه اعمس٤مئؾ طمتك ٓ شمٚمتبس 

 قمغم اًمٓمٚمب٦م. 

ذم  ٓمقط صٖمػم ذم طمجٛمف، قمٔمٞمؿ ذم ٟمٗمٕمفػمه وسمٕمد اـمالقمل قمغم خموهلذا وهم

آٟمٗم٦م اًمذيمر، وُمس٠مًم٦م  (أن)ُمس٠مًم٦م  :ُمٜمٝم٤م ،حترير سمٕمض اعمس٤مئؾ اعمِمٙمٚم٦م ذم اًم٘مراءات

–ذم اضمتامع اًمٚملم ُمع اًمبدل، ومجع ؿمت٤مت سمٕمض اعمس٤مئؾ اعمتٗمرىم٦م  (ؾمقءات)واو 

وهمػمه٤م، مم٤م ؾمٞمتبلما ُمـ  ،يمـ)آؾمتٗمٝم٤مم اعمتٙمرر( ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ جلٛمٞمع اًم٘مراء

، أطمبب٧ُم أن ُأؾمٝمؿ ذم ظمدُم٦م هذا اًمٗمـ -ظمالل إظمراج هذا اًمبح٨م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم

سم٢مظمراج هذه اعمٜمٔمقُم٦م اعمقؾمقُم٦م سمـ)ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمالم اهلل ذي اجلالل، 

ُمع ذطمٝم٤م اعمسٛمك سمٗمتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل سمنمح ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمالم اهلل 

وهل ُمـ شمآًمٞمػ اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمب٘مري  ،ذي اجلالل(

 هـ. 1111اعم٘مرئ اًمِم٤مومٕمل اعمتقرم ؾمٜم٦م 

ومٕمزُم٧ُم ُمتقيمالًّ قمغم اهلل وـم٤مًمًب٤م ُمٜمف اًمٕمقن قمغم إظمراضمٝم٤م ُمع ذطمٝم٤م إمم اًمٜمقر 

أطمد ُمٞم٤مديـ  ،ًمالؾمتٗم٤مدة ُمٜمٝم٤م، وذًمؽ ًمٞم٘مٞمٜمل أن آؿمتٖم٤مل سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وإظمراج يمتبف

 ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ هلل قمز وضمؾ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:اًمدقمقة إمم ا

﴾ گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ
 (1)

. 

شبَ لُِّغوا َعنِّي َوَلْو آيَةً » ×وًم٘مقل اًمٜمبل 
 (2)

، وأطمس٥م ذًمؽ ُمـ اًمٜمّمٞمح٦م ًمٙمت٤مب 

ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ  ،وهذا اًمذي رهمبٜمل ودقم٤مين إلظمراج هذا اًمٙمت٤مب ،اهلل قمز وضمؾ

 اًمٓمقل ذم ُمثؾ هذه إسمح٤مث اعمٕمدة ًمٚمٜمنم.

أن جيٕمؾ قمٛمكم هذا ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمٝمف  ،ؾم٠مل اهلل اًمٙمريؿ رب اًمٕمرش اًمٕمٔمٞمؿأ

 وأن يرزىمٜمل اًمثقاب قمٚمٞمف يقم أًم٘م٤مه، إٟمف ؾمٛمٞمع ىمري٥م. ،اًمٙمريؿ

                                                        
 108ؾمقرة يقؾمػ آي٦م  (1)

 .، يمت٤مب إٟمبٞم٤مء6/496يٜمٔمر صحٞمح اًمبخ٤مري ُمع اًمٗمتح  (2)
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إمم قمدة  ،وىمد ارشم٠مي٧م أن أىمسؿ سمحثل هذا سمٕمد هذه اعم٘مدُم٦م وُم٤م ختٚمٚمٝم٤م ُمـ متٝمٞمد

 ُمب٤مطم٨م ووم٘مرات قمغم اًمٜمحق اًمت٤مزم:

وشمٗمّمٞمٚمٝم٤م ومٝمرؾم٤م اعمّم٤مدر واعمقضققم٤مت. و ،وظم٤ممت٦م ،وصمالصم٦م ُمب٤مطم٨م ،اعم٘مدُم٦م

 يم٤مٔيت:

 : وىمد أدرضم٧ُم ومٞمٝم٤م اًمتٛمٝمٞمد وؾمب٥م اظمتٞم٤مر اعمقضقع. المقدمة

ومجٕمٚمتف سمٕمٜمقان ٟمبذة ُمقضمزة قمـ اعم١مًمػ. وحيتقي قمغم مخس : المبحث األولأُم٤م 

 وم٘مرات سم٤مظمتّم٤مر.

 .اًمٗم٘مرة إومم: اؾمٛمف وٟمسبف وًم٘مبف ويمٜمٞمتف

 .اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م: ُمقًمده وٟمِم٠مشمف

 .ب( –رة اًمث٤مًمث٦م: ؿمٞمقظمف وشمالُمٞمذه سمٗم٘مرشملم )أ اًمٗم٘م

 .اًمٗم٘مرة اًمراسمٕم٦م: ُم١مًمٗم٤مشمف

 .اًمٗم٘مرة اخل٤مُمس٦م: ووم٤مشمف

 .دراؾم٦م اًمٙمت٤مب اعمح٘مؼ، وضمٕمٚمتف ذم أرسمع وم٘مرات سم٤مظمتّم٤مر: المبحث الثاني

 .حت٘مٞمؼ قمٜمقان اًمٙمت٤مب وشمقصمٞمؼ ٟمسبتف إمم ُم١مًمٗمف -وم٘مرة )أ(

 .ُمقضقع اًمٙمت٤مب ويمٞمٗمٞم٦م شم٘مسٞمٛمف -وم٘مرة )ب(

 وصػ ٟمسخ اًمٙمت٤مب اًمتل اقمتٛمدُت قمٚمٞمٝم٤م ذم اًمتح٘مٞمؼ، ُمع إحل٤مق ٟمامذج ُمٜمٝم٤م. -(وم٘مرة )ج

 قمٛمكم ذم حت٘مٞمؼ اًمٙمت٤مب. -وم٘مرة )د(

 ٟمص اًمٙمت٤مب اعمح٘مؼ.: المبحث الثالث

 ، وضٛمٜمتٝم٤م ٟمت٤مئ٩م اًمبح٨م وسمٕمض اًمتقصٞم٤مت.بالخاتمةصمؿ أردوم٧ُم 

ٕمٛمؾ. صمؿ أحل٘م٧ُم ومٝمرد اعمّم٤مدر واعمراضمع واعمقضققم٤مت ظمدُم٦ًم ًمٚمٜم٤مفمر ذم هذا اًم

 وُمـ اهلل وطمده أؾمتٛمد اًمٕمقن ومٝمق طمسبل وٟمٕمؿ اعمٕملم.
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ٕٚٙ 

 : نبرة موجزة عن املؤلف املبحث األول
 :وحيتقي قمغم مخس وم٘مرات سم٤مظمتّم٤مر

 الفقرة األولى: اسمو، ونسبو، ولقبو، وكنيتو
حمٛمد سمـ هق اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م: ؿمٛمس اًمديـ، ؿمٞمخ اعم٘مرئلم واعمحدصملم ذم زُم٤مٟمف، 

ىم٤مؾمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمب٘مري
(1)

اًمِم٤مومٕمل قمغم اًمّمحٞمح. وهق اعمقاومؼ عم٤م ذم ُمٓمٚمع هذه  

 :اعمٜمٔمقُم٦م

ـُ ىم٤مؾمِؿ ىَم٤مَل  ٌد هَق اسم  حمٛما

 

اطمؿِ     إزهرْي راضِمل اًمٙمريِؿ اًمرا

: هق اؾمؿ اًمٜم٤مفمؿ.  . وىمقًمف: حمٛمد.: ). - وهق اًمِم٤مرح هلذه اعمٜمٔمقُم٦م -وم٘مد ىم٤مل  

ؿ: اؾمؿ ٕسمٞمف. وىمقًمف: إزهري: ٟمسب٦م إمم اجل٤مُمع إزهر( وم٤مقمؾ ي٘م٤مل... وىمقًمف: ىم٤مؾم

  ومٝمق أقمٚمؿ سم٤مؾمٛمف واؾمؿ أسمٞمف.

واًمٗمقائد اعمحررةهق ذم ُمٓمٚمع يمت٤مب اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ويمام 
(2)

وسمٕمض ٟمسخ  ،

يمت٤مب همٜمٞم٦م اًمٓم٤مًمبلم وُمٜمٞم٦م اًمراهمبلم
(3)

، وسمٕمض ٟمسخ هذا اًمٙمت٤مب
(4)

. 

                                                        
، ؾمٚمؽ اًمدرر 25، ُمِمٞمخ٦م أيب اعمقاه٥م ص 25، ديقان اإلؾمالم ص 7/273يٜمٔمر هدي٦م اًمٕم٤مروملم  (1)

، هداي٦م اًم٘م٤مري ُمٚمحؼ إقمالم 1/86، شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر 11/136، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 3/121-122

  .55، اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص 2/717

ُمٜمف طمقل دراؾم٦م  أظمرضمف حم٘مً٘م٤م اًمب٤مطم٨م اًمديمتقر/ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ وم٤مضؾ اعمِمٝمداين. وىمد أومدُت  (2)

 . 257إمم سمٕمض ُمّم٤مدره. يٜمٔمر اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص  ورضمٕم٧ُم  ،اعم١مًمػ

 (.1ًمقطم٦م )( 3)

وم٘مد يمت٥م قمغم همالف ٟمسخ٦م )ب( )هذا ومتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل سمنمح ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمالم ذي  (4)

اجلالل، شم٠مًمٞمػ ؾمٞمدٟم٤م وُمقٟٓم٤م اًمٕم٤ممل اًمٕمالُم٦م اًمٕمٛمدة اًمٗمٝم٤مُم٦م، ؾمٞمدي وأؾمت٤مذي، وزم اهلل شمٕم٤ممم، اًمِمٞمخ حمٛمد 

طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم وومسح ذم ُمدشمف ... إًمخ(، وىمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمب٘مري سمٚمًدا، إزهري وـمٜم٤ًم، اًمِم٤مومٕمل ُمذهًب٤م، 

 يُمتب٧م ذم زُمـ اعم١مًمػ.

وذم ٟمسخ٦م )ج( )ذح اسمـ ىم٤مؾمؿ إزهري قمغم ُمٜمٔمقُمتف ذم اًم٘مراءات اعمسٛمك: ومتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل سمنمح  

 ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمالم ذي اجلالل(.



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٕٚٚ 

ًمب٘مريوىمٞمؾ: إن اؾمٛمف حمٛمد سمـ قمٛمر سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ ا
(1)

يمام هق احل٤مل ذم ، 

ٓا ُم٤م  اًمتٕمريػ سمبٕمض يمتبف ذم ومٝم٤مرس اعمٙمتب٤مت، وًمٕمؾ ذًمؽ ُمـ شمٍمف اًمٜمّس٤مخ. وإ

 ذيمر قمـ ٟمٗمسف ذم ذح ُمٜمٔمقُمتف وُم٤م يمت٥م قمغم همالومٝم٤م يم٤مٍف ذم ذًمؽ، واهلل أقمٚمؿ. 

وىمد ذيمره اًمزريمكم
(2)

سم٤مٓؾمٛملم ُمع أهنام ًمِمخص واطمد. وىمد قمٚمؾ حم٘مؼ يمت٤مب  

اًمٗمقائد اعم٘مررة
(3)

 أن ذًمؽ ُمـ أضمؾ آظمتالف ذم اؾمؿ أسمٞمف. 

سمٗمتح اًمب٤مء اعمقطمدة  -ىم٤مؾمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ سمٚم٘م٥م اًمَبَ٘مِري اؿمتٝمر اإلُم٤مم حمٛمد سمـ

. وهذه اًمٜمسب٦م إمم اًمب٘مر. وهق ًم٘م٥م ًمبٕمض اًمٜم٤مس-واًم٘م٤مف ويمرس اًمراء
(4)

وىمٞمؾ: ، 

ٟمسب٦م إمم )َٟمْزًم٦م اًمَبَ٘مر( وهل إطمدى ىمرى ُمٍم
(5)

اعمحٚم٦م أو إمم )دار اًمب٘مر( ُمـ أقمامل ، 

سمٛمٍم
(6)

وىمد ذيمر ذًمؽ ذم ُم٘مدُم٦م يمت٤مسمف اًم٘مقاقمد اعم٘مررة. 
(7) 

طمٞم٨م ىم٤مل: )ي٘مقل 

اعمٕمؽمُف سمذٟمقسمف، اًمراضمل ُمـ رسمف ؾمؽم قمٞمقسمف حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمب٘مري 

سمٚمًدا، اًمِم٤مومٕمل ُمذهًب٤م، إزهري وـمٜم٤ًم، ُمستٕمٞمٜم٤ًم سم٤مهلل، ُمتقيماًل قمٚمٞمف. اٟمتٝمك. ويمذًمؽ 

 ًمٕمب٤مرة قمغم همالف ٟمسخ٦م )ب( ذم هذا اًمٙمت٤مب.يُمت٥م اجلزء إظمػم ُمـ هذه ا

٥م وُٟمس٥م سمٕمدة أًم٘م٤مب وٟمَِس٥م، ُمٜمٝم٤م: اعمٍمي، اًمِمٜم٤موي، اًمرضير،  وىمد ًُم٘م 

اعم٘مرئ، اعمحدث، اًمٗم٘مٞمف، اًمّمقذم، ؿمٛمس اًمديـ، وهمػمه٤م
(8)

. 

يٙمٜمك سم٠ميب اإليمرام
(9)

. 

 الفقرة الثانية: مولده ونشأتو
                                                        

 . 55، اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص 7/7و 6/317يٜمٔمر إقمالم  (1)

  .7/7و 6/317ٕقمالم يٜمٔمر ا (2)

  د/ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ وم٤مضؾ اعمِمٝمداين. (3)

  .1/166يٜمٔمر اًمٚمب٤مب ذم هتذي٥م إٟمس٤مب  (4)

  .7/7، وإقمالم 57، واًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص 7/273يٜمٔمر هدي٦م اًمٕم٤مروملم  (5)

  يٜمٔمر اعمّم٤مدر اًمس٤مسم٘م٦م. (6)

  حت٘مٞمؼ د/ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ اعمِمٝمداين. -257يٜمٔمر ص  (7)

صم٤مر  (8)   .57، اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص 11/136، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 4/149، إيْم٤مح اعمٙمٜمقن 1/86يٜمٔمر شم٤مريخ قمج٤مئ٥م ا

، 2/717، هداي٦م اًم٘م٤مرئ )ُمٚمحؼ إقمالم( 4/149، إيْم٤مح اعمٙمٜمقن 7/273يٜمٔمر هدي٦م اًمٕم٤مروملم  (9)

  .58اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص 
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ٕٚٛ 

هـ(1018)ؾ اًمب٘مري ؾمٜم٦م ىم٤مؾمؿ سمـ إؾمامقمٞم سمـًمد اإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد وُ 
(1)

 

 هـ(1014)قمغم اًمّمحٞمح. وىمٞمؾ: ؾمٜم٦م 
(2)

قمغم هـ( 1111)وإول أصح ٕٟمف شمقذم ؾمٜم٦م ، 

( ؾمٜم٦م قمغم ىمقل اجلؼميت93اًمّمحٞمح وًمف )
(3)

. 

سم٤مًمٙمثػم قمـ ٟمِم٠مشمف. ومٚمٕمؾ ؿم٠مٟمف  –اًمتل اـمٚمٕم٧ُم قمٚمٞمٝم٤م  –ومل شمتحٗمٜم٤م يمت٥م اًمؽماضمؿ 

قمغم يد اًمِمٞمخ/ قمبد اًمرمحـ سمـ  ذم ذًمؽ ؿم٠من قمٚمامء سمٚمده، طمٞم٨م ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ذم سمٚمده

 ؿمح٤مذه اًمٞمٛمٜمل، واًمِمٞمخ/ إسمراهٞمؿ سمـ إسمراهٞمؿ اًمٚم٘م٤مين اعم٤مًمٙمل وهمػمهؿ. 

ىم٤مل اًمٕمالُم٦م اًمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ اجلؼميت
(4)

: أظمذ قمٚمؿ اًم٘مراءات قمـ اًمِمٞمخ قمبد 

 واًمِمقسمرياًمرمحـ اًمٞمٛمٜمل، واحلدي٨م قمـ اًمب٤مسمكم، واًمٗم٘مف قمـ اعمزاطمل واًمزي٤مدي 

دي٨م أيًْم٤م قمـ اًمٜمقر احلٚمبل واًمؼمه٤من اًمٚم٘م٤مين، واًمٓمري٘م٦م قمـ ، واحلاعمٜمٞم٤موي وحمٛمد

ف اًمِمٞمخ ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمب٘مري واًمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ احلٚمبل إمحدي.  قمٛم 

وهم٤مًم٥م قمٚمامء ُمٍم إُم٤م شمٚمٛمٞمذه أو شمٚمٛمٞمذ شمٚمٛمٞمذه. اهـ. صمؿ رطمؾ سمٕمد ذًمؽ ذم ـمٚم٥م 

 اًمٕمٚمؿ إمم سم٤مىمل اًمبٚمدان. 

يمثرة ؿمٞمقظمف، وُمقت  :ىم٧م ُمبٙمر ُمـ طمٞم٤مشمفومم٤م يدل قمغم أٟمف اؿمتٖمؾ سم٤مًمٕمٚمؿ ذم و

سمٕمْمٝمؿ ذم وىم٧م ُمبٙمر ُمـ طمٞم٤مشمف، وم٘مد شمقذم ؿمٞمخف إسمراهٞمؿ اًمٚم٘م٤مين وهق مل يتج٤موز 

يمام ؾمٞمتبلما ُمـ ظمالل شم٤مريخ ووم٤مة ؿمٞمقظمف، ذم ُمبح٨م ُمست٘مؾ. صمؿ ٓزم سمٕمد  اًمٕمنميـ

ُمرطمٚم٦م اًمٓمٚم٥م اًمتدريس واإلىمراء طمتك ًُم٘م٥م سمِمٞمخ اإلىمراء سم٤مجل٤مُمع إزهر
(5)

 ،

رأ قمٚمٞمف اًم٘مرآن سم٤مًمرواي٤مت ُم٤م ٓ حيَم قمددهؿ، وؾمٜمذيمر ضم٤مٟمًب٤م ُمـ شمالُمٞمذه طمٞم٨م ىم

                                                        
 .58، اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص 7/7، إقمالم 11/136، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 1/86يٜمٔمر شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر  (1)

 .7/273يٜمٔمر هدي٦م اًمٕم٤مروملم  (2)

 .58، اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص 1/86يٜمٔمر شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر  (3)

 .1/86يٜمٔمر شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر  (4)

  .٦25م أيب اعمقاه٥م احلٜمبكم ص خ، وُمِمٞم3/122يٜمٔمر ؾمٚمؽ اًمدرر  (5)



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٕٜٚ 

ذم هذه اًمٜمبذة اعمختٍمة إن ؿم٤مء اهلل. صمؿ اؿمتٖمؾ سم٤مًمت٠مًمٞمػ ويم٤من يٛمكم يمتبف قمغم 

اًمٓمٚمب٦م
(1)

 . 

 ب( -الفقرة الثالثة: شيوخو وتالميذه: بفقرتين )أ 
 شيوخو - أ

د ُمـ اًمٕمٚمقم اعمختٚمٗم٦م، اًمٕمديذم سمرع اإلُم٤مم ؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمب٘مري 

وًمف ؿمٞمقخ ذم يمؾ ومـ ُمٜمٝم٤م، وهذا مم٤م يدل قمغم ؿمٖمٗمف سمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وحتّمٞمٚمف. وىمد 

أصمٜمك قمٚمٞمف اًمٕمديد ُمـ قمٚمامء قمٍمه ووصٗمقه سمّمٗم٤مت اًمت٘مدير واإليمب٤مر يم٘مقهلؿ 

اًمٕمالُم٦م، اًمٗم٘مٞمف، اعم٘مرئ، ؿمٞمخ اًم٘مراء ذم اًمبالد اعمٍمي٦م
(2)

. 

 وىمد رشمب٧ُم سمٕمض ؿمٞمقظمف طمس٥م شم٤مريخ وومٞم٤مهتؿ:

ُمـ ؿمٞمقظمف ذم اًمٗم٘مف (هـ1024ت)اًمِم٤مومٕمل ٤مدييا اًمِمٞمخ قمكم سمـ حيٞمك اًمزا  -1
(3)

.  

ُمـ ؿمٞمقظمف ذم احلدي٨م (هـ1041)تإسمراهٞمؿ سمـ إسمراهٞمؿ سمـ طمسـ اًمٚماَ٘م٤مين  -2
(4)

. 
ف ذم ـقظمـُمـ ؿمٞم (هـ1044)تاًمِم٤مومٕملبل د احلَٚمَ ــراهٞمؿ سمـ أمحـقمكم سمـ إسم -3

 احلدي٨م
(5)

. 

ـ ؿمٞمقظمف ذم اًم٘مراءات (هـ1050)تٜمل اًمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ سمـ ؿمح٤مذة اًمٞمَٛمَ  -4 ُم
(6)

. 
ُمـ ؿمٞمقظمف ذم اًمٗم٘مف (هـ1069)تي رِ سمَ قْ حمٛمد سمـ أمحد اخلٓمٞم٥م اًمِما  -5

(7)
. 

ُمـ ؿمٞمقظمف ذم اًمٗم٘مف (هـ1057)تل اطمِ زا ٛمَ ـؾمٚمٓم٤من سمـ أمحد سمـ ؾمالُم٦م اًم -6
(8)

. 
                                                        

  يٜمٔمر اعمّمدر اًمس٤مسمؼ.( 1)

  .٤25مدر شمرمجتف وُمِمٞمخ٦م أيب اعمقاه٥م احلٜمبكم ص يٜمٔمر ُمّم (2)

  .1/86يٜمٔمر شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر  (3)

  يٜمٔمر اعمّمدر اًمس٤مسمؼ. (4)

  يٜمٔمر اعمّمدر اًمس٤مسمؼ.( 5)

  .25، ُمِمٞمخ٦م أيب اعمقاه٥م ص 1/86يٜمٔمر شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر ( 6)

  يٜمٔمر اعمّمدر اًمس٤مسمؼ. (7)

  يٜمٔمر اعمّمدر اًمس٤مسمؼ.( 8)



 د.عبد الحميد الصاعدي: دراسة وتحقيقللبَقري            ..رح مذىبة اإلشكال فتح الكبير المتعال بش

ٕٛٓ 

هـ ُمـ ؿمٞمقظمف ذم احلدي٨م1077حمٛمد قمالء اًمديـ اًمب٤مسمكم اًم٘م٤مهري ت  -7
(1)

. 
ف اًمِمٞمخ ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞم -8 ؾ اًمَبَ٘مِري أظمذ قمٜمف قمٚمؿ اًمسٚمقك قمٛمُّ

ف واًمتّمقُّ
(2)

 .وهمػمهؿ ،

 تالميذه -ب
ًمف اًمٕمديد ُمـ اًمتالُمٞمذ طمتك ُوصػ سم٠مٟمف ىمد ىمرأ قمٚمٞمف ُمـ ٓ حيَم قمددهؿ

(3)
 ،

وأن هم٤مًم٥م قمٚمامء ُمٍم إُم٤م شمٚمٛمٞمذه أو شمٚمٛمٞمذ شمٚمٛمٞمذه
(4)

.  
ٝمؿ طمس٥م شم٤مريخ ووم٤مة يمؾٍّ ُمٜمٝمؿوىمد رشمبتُ 

(5)
. 

 .هـ(1116)تقم٤مُمر اًمِم٤مومٕمل احلٍمي  -1

 .هـ(1118)ت أمحد سمـ حمٛمد اعمٜمٗمٚمقـمل  -2

 .هـ(1120)ت إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد احلراين اًمدُمِم٘مل  -3

 .هـ(1126)ت حمٛمد سمـ قمبد اًمب٤مىمل سمـ قمبد اًم٘م٤مدر احلٜمبكم  -4

هـ(1130)ت قمكم سمـ حمسـ اًمّمٕمٞمدي اًمِم٤مذزم  -5
(6)

. 
 .هـ(1132)ت ؾمٕمدي سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد احلٜمٗمل  -6

 . هـ(1140)ت قمٞمد سمـ قمكم اًمِم٤مومٕمل  -7

 .هـ(1140)ت د سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ أمحد احلسٞمٜمل اًمدُمٞم٤مـمل حمٛم -8

 .هـ(1147)ت حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ ذف اًمديـ اًمِم٤مومٕمل اعم٘مدد  -9

 .هـ(1148)حمٛمد سمـ ظمٚمٞمؾ سمـ قمبد اًمٖمٜمل اًمِم٤مومٕمل اًمٕمجٚمقين   -10

                                                        
  ًمس٤مسمؼ.يٜمٔمر اعمّمدر ا( 1)

  .1/86يٜمٔمر شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر ( 2)

  .3/122يٜمٔمر ؾمٚمؽ اًمدرر ( 3)

  .1/86يٜمٔمر شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر ( 4)

  وُم٤م سمٕمده٤م. 68يٜمٔمر ذم ذًمؽ اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص ( 5)

ٟم٤مس سمـ حمٛمد سمـ ُمٞمكم. دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ د/ىمقًمف شمٕم٤ممم )أن( ًمٚمر ُمِمٙمالتيٜمٔمر اًمدرر احلس٤من ذم طمؾ ( 6)

 .58ص 1432ٜمٞمع، سمح٨م ُمٜمِمقر ذم جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، اًمٕمدد اًمث٤مُمـ قمثامن اعم



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٕٛٔ 

 .هـ(1165)ت أمحد سمـ قمبد اهلل اًمّمٞمداوي احلٜمٗمل   -11

 .هـ(1165)ت ي اًمِم٤مومٕمل رِ سمَ زْ قمكم سمـ أمحد سمـ قمكم اًمٙمُ   -12

 وهمػمهؿ. هـ(1176)ت حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد احلسٜمل اعم٤مًمٙمل   -13

 الفقرة الرابعة: مؤلفاتو
ذيمرت يمت٥م اًمؽماضمؿ

(1)
أن ًمف اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت، ويم٤من يٛمٚمٞمٝم٤م قمغم اًمٓمٚمب٦م،  

ذم شم٤مرخيف -يمام ذيمر اجلؼميت-وهق 
(2)

  .ش... أٟمف أًماػ وأضم٤مد واٟمٗمرد»:

 ومٛمـ ُم١مًمٗم٤مشمف:

،ئد اعمحررةاًم٘مقاقمد اعم٘مررة واًمٗمقا -1
(3)

وشمٕمرف سم٤مًم٘مقاقمد اًمب٘مري٦م ذم سمٞم٤من 

ُمذه٥م يمؾ واطمد ُمـ اًم٘مراء قمغم اٟمٗمرادة
(4)

. 

همٜمٞم٦م اًمٓم٤مًمبلم وُمٜمٞم٦م اًمراهمبلم ذم قمٚمؿ اًمتجقيد -2
(5)

. 

ومتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل سمنمح ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمالم ذي اجلالل -3
(6)

. 

 ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمالم ذي اجلالل. وهل )أرضمقزة ذم ُمِمٙمؾ -4

رآن(اًم٘م
(7)

. 

اًمٕمٛمدة اًمسٜمٞم٦م ذم أطمٙم٤مم اًمٜمقن اًمس٤ميمٜم٦م واًمتٜمقيـ واعمد واًم٘مٍم واًمالم  -5

اًم٘مٛمري٦م واًمِمٛمسٞم٦م
(8)

. 

                                                        
  يٜمٔمر ُمّم٤مدر شمرمجتف. (1)

  .1/86شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر ( 2)

ُمٓمبقع سمتح٘مٞمؼ  .7/7، و6/317، إقمالم 11/136، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 7/273يٜمٔمر هدي٦م اًمٕم٤مروملم ( 3)

  ٞمام يتٕمٚمؼ سمدراؾم٦م اعم١مًمػ.ُمٜمف وم أومدُت  وىمد. اعمِمٝمداين إسمراهٞمؿ سمـ اًمديمتقر/ حمٛمد

 .6/317، إقمالم 11/136، ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم 7/273، هدي٦م اًمٕم٤مروملم 4/149( يٜمٔمر إيْم٤مح اعمٙمٜمقن 4)

وهق ُمٓمبقع سمتح٘مٞمؼ حمٛمد ُمٕم٤مذ  .7/7إقمالم  ،4/149، إيْم٤مح اعمٙمٜمقن 11/136ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ( 5)

 م. 2002 -هـ  1423ُمّمٓمٗمك اخلـ، دار إقمالم، إردن، اًمٓمبٕم٦م إومم 

 . )وهق هذا اًمٙمت٤مب اًمذي ٟمستٕملم سم٤مهلل قمغم إظمراضمف(.7/7، إقمالم 11/136ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم ( 6)

 .7/7، إقمالم 1/98ومٝمرس اعمٙمتب٦م إزهري٦م  (7)

 ُمـ أشمك مم٤م*  اًمٗمقائدِ  ُمـ ىمّمدٟم٤مه ومٞمام * اًمقاطمدِ  سمٕمقن أن وٟمنمعوهذه اًمتسٛمٞم٦م ُم٠مظمقذة ُمـ ىمقًمف:  

 53-52يٜمٔمر ص  اًم٘مرآن ُُمِمٙمؾ

 .7/7، إقمالم 11/136ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  (8)
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ٕٕٛ 

ذح اعم٘مدُم٦م أضمروُمٞم٦م -6
(1)

وشمسٛمك )اًمتحٗم٦م اًمبٝمٞم٦م ذم إقمراب أضمروُمٞم٦م( ،
(2)

. 

طم٤مؿمٞم٦م قمغم ذح اًمرطمبٞم٦م ذم اًمٗمرائض -7
(3)

 وهمػمه٤م. ،

وأصمب٧م  ،اعمحررة مجٚم٦م ُمـ اًمٙمت٥موىمد أورد حم٘مؼ يمت٤مب اًم٘مقاقمد اعم٘مررة واًمٗمقائد 

ٟمسبتٝم٤م إمم اعم١مًمػ ُمٕمتٛمًدا قمغم ومٝم٤مرس خمٓمقـم٤مت دار اًمٙمت٥م، واًمٗمٝمرس اًمِم٤مُمؾ، 

 وومٝمرس اعمٙمتب٦م إزهري٦م. وهل:

طم٤مؿمٞم٦م قمغم رؾم٤مًم٦م ذم اًمتجقيد -8
(4)

. 

احلقاش اعمحٙمٛم٦م قمغم ذح اًمستلم ُمس٠مًم٦م -9
(5)

. 

رؾم٤مًم٦م ذم دمقيد اًم٘مرآن اًمٙمريؿ  -10
(6)

. 

رؾم٤مًم٦م ذم ـمري٘م٦م طمٗمص  -11
(7)

. 

ومقائد ذم اًمقىمػ وآسمتداء  -12
(8)

. 

 : وفاتو الفقرة الخامسة
مج٤مدى أظمرة  14شمقذم اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمب٘مري سمٛمٍم ذم يقم 

 (هـ1111)قم٤مم 
(9)

ُمـ مج٤مدى اًمث٤مٟمٞم٦م 24وىمٞمؾ: يقم  قمغم اًمّمحٞمح. 
(10)

. 

ٓا  ناظمتٚمٗمقا ذم اًمٞمقم، وأمجٕمقا قمغم اًمِمٝمر، ويم٤مدوا جيٛمٕمق أن اًمسٞمد  قمغم اًمسٜم٦م، إ

                                                        
 .7/273هدي٦م اًمٕم٤مروملم  (1)

 .6/317إقمالم  (2)

 .6/317إقمالم  (3)

 (.1/20)ومٝمرس دار اًمٙمت٥م  77يٜمٔمر اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص  (4)

 (.1/289)ومٝمرس دار اًمٙمت٥م  78يٜمٔمر اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص ( 5)

 (.1/20ًمٙمت٥م )ومٝمرس دار ا 79يٜمٔمر اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص ( 6)

 (.1/77)ومٝمرس اعمٙمتب٦م إزهري٦م  80يٜمٔمر اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص  (7)

 (.1/25)ومٝمرس خمٓمقـم٤مت دار اًمٙمت٥م  88يٜمٔمر اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص ( 8)

 .7/273، هدي٦م اًمٕم٤مروملم 4/149، إيْم٤مح اعمٙمٜمقن 11/136يٜمٔمر ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  (9)

 .1/86يٜمٔمر شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر  (10)



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٕٖٛ 

حمٛمد ظمٚمٞمؾ اعمرادي
(1)

هـ، وًمٕمٚمف وهؿ. وم٘مد ىم٤مل قمٜمد شمرمج٦م 1107ضمٕمؾ ووم٤مشمف قم٤مم  

اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد احلسٜمل اعم٤مًمٙمل اعمٕمروف سم٤مًمُبٚمٞمدي أطمد شمالُمٞمذ 

، وزاد وم٘م٤مل: هـ(1110)اًمب٘مري: إن اًمُبٚمٞمدي أظمذ قمـ اًمب٘مري ؾمٜم٦م قمنم وُم٤مئ٦م وأًمػ 

أي ىمبؾ ووم٤مة اًمب٘مري سمسٜم٦م واطمدة
(2)

. 

ؾمٜم٦م 93وىمد قم٤مش  (هـ1018)وم٢مذا يم٤من ُمٞمالده قمغم إرضمح قم٤مم 
(3)

ومتٙمقن ، 

سمٞم٘ملم، واهلل أقمٚمؿ. وصكم قمٚمٞمف صالة اًمٖم٤مئ٥م رمحف اهلل رمح٦م  (هـ1111)ووم٤مشمف قم٤مم 

واؾمٕم٦م
(4)

. 

 

                            

                                                        
 .3/122 ذم ؾمٚمؽ اًمدرر (1)

 .91يٜمٔمر اًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص  (2)

 .7/273، هدي٦م اًمٕم٤مروملم 1/86يٜمٔمر شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر  (3)

 .3/122يٜمٔمر ؾمٚمؽ اًمدرر  (4)
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ٕٛٗ 

 املبحث الثاني: دزاسة الكتاب احملقق
 :ف ذم أرسمع وم٘مرات سم٤مظمتّم٤مروضمٕمٚمتُ 

 رة )أ( : تحقيق عنوان الكتاب، وتوثيق نسبتو إلى مؤلفو.فق
٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض ومتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل سمنمح ُمذهب) :قمٜمقان هذا اًمٙمت٤مب هق

 وذًمؽ ًمألُمقر اًمت٤مًمٞم٦م: سمال ري٥م، (يمالم ذي اجلالل

ٕن هذا اًمٙمت٤مب قمب٤مرة قمـ ُمٜمٔمقُم٦م ُمع ذطمٝم٤م ًمٚمٛم١مًمػ ٟمٗمسف. واؾمؿ اعمٜمٔمقُم٦م 

ومتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل )واؾمؿ اًمنمح:  م ذي اجلالل.ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمال

 .(سمنمح ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمالم ذي اجلالل

... وؾمٛمٞمتف: ومتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل سمنمح »وىمد ّسح اعم١مًمػ سم٤مؾمٛمف طمٞم٨م ىم٤مل: 

وهذا ذم مجٞمع اًمٜمسخ إرسمع. وُمـ  ش اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمالم ذي اجلالل..ُمذهب٦م 

ؿ يمت٤مسمف، يٕمتؼم ُمـ أىمقى إدًم٦م قمغم صح٦م ـسم٤مؾم ١مًمػـٛمـريح اًمـقم أن شمّمـٛمٕمٚمـاًم

ٟمسبتف إًمٞمف
(1)

. 

. هذا ومتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل سمنمح ..»يمام يُمت٥م قمغم همالف ٟمسخ٦م )ب( ُم٤م ٟمّمف: 

ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمالم ذي اجلالل، شم٠مًمٞمػ ؾمٞم دٟم٤م وُمقٟٓم٤م، اًمٕم٤ممل اًمٕمالُم٦م، 

 شٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمب٘مري ...اًمٕمٛمدة اًمٗمٝم٤مُم٦م، ؾمٞمدي وأؾمت٤مذي، وزم اهلل شمٕم٤ممم، اًمِمٞمخ حم

. وهق هبذا اًمٕمٜمقان ذم اعمٙمتب٦م إزهري٦مإًمخ
(2)

 . 

يمام أن ٟمسب٦م هذا اًمٙمت٤مب إمم ُم١مًمٗمف حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمب٘مري ٟمسب٦م صحٞمح٦م، عم٤م ُذيمر 

ُمـ أن اعم١مًمػ هق اًمٜم٤مفمؿ وهق اًمِم٤مرح، وىمد ىم٤مل ذم ُمٓمٚمع أسمٞم٤مت هذه اًم٘مّمٞمدة )ومتح 

ٕمض يمالم ذي اجلالل(اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل سمنمح ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سم
(3)

: 

                                                        
 (127-126يٜمٔمر ُمٜم٤مه٩م اًمبح٨م وحت٘مٞمؼ اًمؽماث ًمٚمديمتقر/ أيمرم ضٞم٤مء اًمٕمٛمري ) (1)

 ان ذم اعمٙمتب٦م إزهري٦م سم٤مًم٘م٤مهرة.يٜمٔمر ًمقطم٦م اًمٖمالف ذم ٟمسخ٦م )ب(، وىمد وىمٗم٧ُم قمٚمٞمف سمٜمٗمز هبذا اًمٕمٜمق (2)

 .87واًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص  ،1/98( يٜمٔمر ومٝمرس اعمٙمتب٦م إزهري٦م 3)



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٕٛ٘ 

ـُ ىم٤مؾمِؿ  ٌد هَق اسم  ىَم٤مَل حمٛما

 

اطمؿِ   إزهرْي راضِمل اًمٙمريِؿ اًمرا
(1)

  

وىم٤مل ذم ذح هذا اًمبٞم٧م: )وىمقًمف: حمٛمد، هق اؾمؿ اًمٜم٤مفمؿ ... وىمقًمف: ىم٤مؾمؿ،  

 اؾمؿ ٕسمٞمف(.

وىمد ٟمسبف إًمٞمف أطمد ـمالسمف، وهق اإلُم٤مم قمكم سمـ أمحد سمـ قمكم اًمٙمزسمري اًمِم٤مومٕمل 

وذًمؽ ذم طمٞم٤مة اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمب٘مري، وهق اًمٜم٤مؾمخ واعمتٛمٚمؽ  هـ(1165)ت 

... هذا ومتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل سمنمح ُمذهب٦م »إلطمدى ٟمسخ اًمٙمت٤مب طمٞم٨م ىم٤مل: 

اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمالم ذي اجلالل، شم٠مًمٞمػ ؾمٞم دٟم٤م وُمقٟٓم٤م، اًمٕم٤ممل اًمٕمالُم٦م، اًمٕمٛمدة 

ىم٤مؾمؿ اًمب٘مري سمٚمًدا، اًمٗمٝم٤مُم٦م، ؾمٞمدي وأؾمت٤مذي، وزم اهلل شمٕم٤ممم، اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ 

إزهري وـمٜم٤ًم، اًمِم٤مومٕمل ُمذهًب٤م، طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم، وومسح ذم ُمدشمف، وٟمٗمٕمٜمل سمؼميمتف، 

وأُمدين ُمـ إُمداداشمف
(2)

متٚمُّؽ  شوأقم٤مد قمكّم وقمغم اعمسٚمٛملم ُمـ ص٤مًمح دقمقاشمف، آُملم، 

 آُملم. -همٗمر اهلل ًمف وعمـ دقم٤م ًمف سم٤مًمٕمٗمق وًمٚمٛمسٚمٛملم -يم٤مشمبف وواىمٗمف: احل٤مج قمكم اًمٙمزسمري 

ٗمٕمٜمل سمؼميمتف، وأُمدين ُمـ طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم، وومسح ذم ُمدشمف، وٟمٛمـ ىمقًمف: وم

ي١مظمذ أن هذه اًمٜمسخ٦م يُمتب٧م ذم طمٞم٤مة اعم١مًمػ، وىمد يُمت٥م قمٚمٞمٝم٤م شم٤مريخ  إُمداداشمف

هـ. وىمد يُمتب٧م ىمبؾ ووم٤مشمف سمٜمحق 1087اًمٜمسخ: يقم اجلٛمٕم٦م، ؿمٝمر احلج٦م احلرام ؾمٜم٦م 

 ًمٞمس ًمف، وإٓ ٕٟمٙمره.ؾمٜم٦م(، ومال يٛمٙمـ أن يٜمس٥م إًمٞمف رء ذم طمٞم٤مشمف  24)

وىمد ٟمسبف إًمٞمف شمٚمٛمٞمُذه قمكم ٟمقر اًمديـ سمـ حمسـ اًمّمٕمٞمدي اعم٤مًمٙمل اًمقوم٤مئل 

. وىمد ٟم٘مؾ ُمـ (أن) إزهري ُم١مًمػ اًمدر احلس٤من ذم طمؾ ُمِمٙمالت ىمقًمف شمٕم٤ممم

                                                        
ح اعم١مًمػ سم٤مؾمٛمف واؾمؿ يمت٤مسمف، ٓ يتٓمرق سمٕمد ذًمؽ أدٟمك ؿمؽ ذم صح٦م ٟمسبتف إًمٞمف، واهلل أقمٚمؿ.( 1)  قمٜمدُم٤م يٍم 

ف اًمِمٞمخ هذا ُمـ شم٠مصمر شمٚمٛمٞمذه سمف، وم٤معم١مًمػ رمحف اهلل ذو ٟمزقم٦م صقومٞم٦م، وىمد شم( 2) ٘مدم أٟمف أظمذ اًمتّمقف ُمـ قمٛم 

ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمب٘مري وهمػمه، ومٞمٜمبٖمل احلذر واًمتحذير ُمـ ُمثؾ هذه اًمٕمب٤مرات، ٕن اإلـمراء واعمٖم٤مٓة 

. ىم٤مل إًمب٤مين رمحف اهلل ذم × ذم اًمّم٤محللم وؾمٞمٚم٦م ىمد شمٗميض إمم اًمنمك، ويمذًمؽ اًمتقؾّمؾ سمج٤مه اًمٜمبل

 . واهلل أقمٚمؿ.ش٧م ُمٜمف رء اًمبت٦م ذم يمت٤مب أو ؾمٜم٦مبمل يث»(: 143أٟمقاقمف وأطمٙم٤مُمف ) اًمتقؾمؾ
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ٕٛٙ 

... مم٤م ىمرأُت سمف »ؿمٞمخف حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمب٘مري يمثػًما ذم هذا اًمٙمت٤مب، طمٞم٨م ىم٤مل: 

ُم٦م ُُمٗمٞمد اًمٓم٤مًمبلم وقمٛمدة اًمس٤مًمٙملم صقذّم أهِؾ زُم٤مٟمف قمغم ؿمٞمخل اإلُم٤مم اًمٕم٤ممل اًم ٕمالا

إمم أن ىم٤مل:  ش ووطمٞمد قمٍمه وأواٟمف: حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمب٘مري اًمِم٤مومٕمل إزهري...

طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم قمغم اعمسٚمٛملم، وأدام اًمٜمٗمع سمٕمٚمقُمف وسمريم٤مشمف ذم -وًم٘مد أضم٤مد ؿمٞمُخٜم٤م »

٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ تٕم٤مل سمنمح ُمذهبومتح اًمٙمبػم اعمذم رؾم٤مًمتف اعمسامة سمـ) -ٞم٤م واًمديـاًمدٟم

، وم٠موضح ُمِمٙمالت هذه أي٦م اًمنميٗم٦م، وٟمٔمٛمٝم٤م سم٘م٤مًم٥م سمٕمض يمالم ذي اجلالل(

 ومٙمره، وذطمٝم٤م سمجقهر ذهٜمف. 

ومٝمل رؾم٤مًم٦م ضمٚمٞمٚم٦م اعم٘مدار، مل يسبؼ إمم ُمثٚمٝم٤م ذم ىمٓمر ُمـ إىمٓم٤مر، أدام اهلل قمٚمٞمف 

ٕمض سمحره ُمٕمؽموًم٤م ضمزيؾ اإلٟمٕم٤مم، وسمقأه قمغم صٜمٞمٕمف دار اًمسالم، وه٤م أٟم٤م أهمؽمف ُمـ سم

سمت٘مّمػم اًمٚمس٤من: ٕين ًمس٧ُم ُمـ أهؾ هذا اعمٞمدان، اًمذي دمقل ومٞمف ومحقل اًمٗمرؾم٤من، 

ين اًمِمٞمخ  سمٜمٔمره، ومحٚما٧ْم قمكما سمريم٦ٌم ُمـ سمريمتف، ومٍمُت  -طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم-ًمٙمـ عما٤م أُمدا

سمبحر قمروم٤مٟمف أؾمبح، وسمٗمٞمض إُمداداشمف أشمٜم٘مح، وأظمذت سمٕمًْم٤م ُمـ ومقائد هذه اًمرؾم٤مًم٦م 

شواًمدرة اًمٖمقيّم٦م اًمٞمتٞمٛم٦م، وم٠مىمقل وسم٤مهلل اعمستٕم٤من، وقمٚمٞمف اًمتٙمالناًمٕمٔمٞمٛم٦م، 
 (1)

 

وىمد َٟمَس٥َم إًمٞمف هذا اًمٙمت٤مب هبذا اًمٕمٜمقان يمؾٌّ ُمـ ظمػم اًمديـ اًمزريمكم،
(2)

وقمٛمر  

رض٤م يمح٤مًمف،
(3)

يمام هق احل٤مل ذم ومٝمرس اعمٙمتب٦م إزهري٦م، طمٞم٨م ورد قمغم اًمٙمت٤مب  

(سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمب٘مري اًمِم٤مومٕملذح اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ ): اؾمؿ اعم١مًمػ يم٤مُمالً 
(4)

 .

ويمذًمؽ أصمبتف حم٘مؼ يمت٤مب اًم٘مقاقمد اعم٘مررة واًمٗمقائد اعمحررة
(5)

ٓا   أٟمف ضمٕمٚمٝمام يمت٤مسملم،  إ

                                                        
 (.74هـ، صٗمح٦م ) 1432( 8جمٚم٦م اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م، اًمٕمدد )يٜمٔمر  (1)

 .7/7يٜمٔمر إقمالم  (2)

 .11/136يٜمٔمر ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم  (3)

 .1/98يٜمٔمر ومٝمرس اعمٙمتب٦م إزهري٦م  (4)

 .89-88يٜمٔمر سم٤مًم٘مقاقمد اعم٘مررة واًمٗمقائد اعمحررة ص  (5)



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٕٛٚ 

٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ ُمذهب)وهق اًمنمح يمت٤مسًم٤م ُمست٘ماًل، و (ومتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل)ومجٕمؾ 

٤م، وهق اًمٜمٔمؿ يمت٤مسًم٤م ُمست٘ماًل، وىمد أؿم٤مر إمم أُم٤ميمـ وضمقدمه (سمٕمض يمالم ذي اجلالل

 ومرضمٕم٧ُم إًمٞمٝم٤م.

(أرضمقزة ذم ُمِمٙمؾ اًم٘مرآن)وىمد يٓمٚمؼ قمغم اًمٜمٔمؿ اؾمؿ 
(1)

وًمٞمس هذا  ،اظمتّم٤مًرا 

 هق آؾمؿ اًمذي أـمٚم٘مف قمٚمٞمف ُم١مًمٗمف.

٤مل يمام يّمّحػ اؾمؿ اًمٜمٔمؿ ُمـ ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل إمم ُمٝمذسم٦م اإلؿمٙم٤مل، يمام هق احل

سم٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض ُم٤م ضم٤مء ذم»ذم إـمالق سمرويمٚمامن طمٞم٨م ىم٤مل:   يمالم اعم٘مدُم٦م اعمٝمذا

شاهلل ذي اجلالل
(2)

. وهذا ٓ ؿمؽ أٟمف شمّمحٞمػ أو ذيمٌر ًمٚمٕمٜمقان سم٤معمٕمٜمك وًمٞمس 

 سم٤مًمٜمص ومال يٕمّقل قمٚمٞمف، واهلل أقمٚمؿ.

٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ ومتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل سمنمح ُمذهب) أن اؾمؿ اًمٙمت٤مب هق يتبلما  ،وهبذا

ٞمؾ ، وإٟمف ُمـ شمآًمٞمػ اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ إؾمامقم(سمٕمض يمالم ذي اجلالل

 اًمب٘مري اًمِم٤مومٕمل سمٞم٘ملم، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.

 فقرة )ب(: موضوع الكتاب وكيفية تقسيمو
قمب٤مرة قمـ ُمٜمٔمقُم٦م ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل ُمع ذطمٝم٤م ومتح اًمٙمبػم  ،ُم٤مدة هذا اًمٙمت٤مب

سمحر اًمرضمز، ٟمٔمٛمٝم٤م وذطمٝم٤م اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م ٤مل، وهل ذم ٟمحق مخسلم سمٞمًت٤م ُمـ اعمتٕم

 ل. حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمب٘مري اًمِم٤مومٕم

ويّمٕم٥م  ،وهل ذم أُمقر وُمس٤مئؾ ىمد شُمِمٙمؾ قمغم اًمدارؾملم ذم قمٚمؿ اًم٘مراءات

سمٞمقٟمس (أن)، يمٛمس٠مًم٦م ضبٓمٝم٤م ُمـ همػم ٟمٔمؿ
(3)

سمٞمقٟمس واًمٜمٛمؾ (آهلل)، و
(4)

 ،

                                                        
 .89، واًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص 1/98ٔمر ومٝمرس اعمٙمتب٦م إزهري٦م يٜم (1)

 .89واًم٘مقاقمد اعم٘مررة ص  ،2/454يٜمٔمر سمرويمٚمامن  (2)

 91، و 51ؾمقرة يقٟمس، آي٦م:  (3)

 59، وؾمقرة اًمٜمٛمؾ، آي٦م: 59ؾمقرة يقٟمس، آي٦م:  (4)



 د.عبد الحميد الصاعدي: دراسة وتحقيقللبَقري            ..رح مذىبة اإلشكال فتح الكبير المتعال بش

ٕٛٛ 

ُمقضٕم٤م إٟمٕم٤مم (آًمذيمريـ)و
(1)

(آًمسحر)، و
(2)

قمغم ىمراءة أيب قمٛمرو 
(3)

آؾمتٗمٝم٤مم ، و

 . اعمتٙمرر ذم سمٕمض اًمسقر

ق قَمَرًض٤م ًمبـد شمٓمـوىم يم٤مًمٗمرق سملم اًمرؾمقل  ،ض اعمس٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م واًمٚمٖمقي٦مـٕمرا

، وىمقل اعمٕمتزًم٦م ذم اًم٘مرآن، وُمس٠مًم٦م شمريمٞم٥م اًمٕمدد ُمع اعمٕمدود، واًمٔمروف   واًمٜمبل

رب. وأورد سمٕمض أصم٤مر وإىمقال وهل ـك شمٕمـك وُمتـٜمـك شمبـد( ُمتــٕمـؾ وسمــ)ىمب

 ًمٞمس٧م سم٤مًمٙمثػمة.

ح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل سمنمح ومت)هل ُم٤مدة اًمٙمت٤مب، ُمـ ظمالل قمٜمقاٟمف ويتْمح أن هذه 

: وم٤مًمٕمٜم٤مويـ شمدل قمغم ُمقضققم٤مت ( جلاللُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمالم ذي ا

 اًمٙمت٥م هم٤مًمًب٤م.

ه٤م ُمتقىماع ظمٗم٤مؤُ  أُمقًرا دىمٞم٘م٦مً  ،وىمد سملّم اعم١مًمػ رمحف اهلل ذم ذطمف عمٜمٔمقُمتف هذه

 قمغم يمثػم ُمـ ـم٤مًمبل قمٚمؿ اًم٘مراءات. 

، سمٕمد أن ذيمر اؾمٛمف واؾمؿ  × وم٘مد سمدأ سم٤محلٛمدًم٦م، وصمٜمك سم٤مًمّمالة قمغم رؾمقل اهلل

 واىمتبس ُمـ يمالم اسمـ اجلزري وٟمٔمؿ قمغم ُمٜمقاًمف. ،أسمٞمف

ـُ  ُس  وسمٕمُد وم٤مإلٟمس٤مُن ًمٞمَس حَيْ

 

ٓا   ـُ ـــُٔمُف ويتــــحٗمـاَم يـسم إ  ِ٘م

وسملما أن هلام وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝمام ذم اًمٕمرسمٞم٦م  ،(ىمبؾ)وُمثٚمف  (سمٕمد)وم٠مظمذ يتٙمٚمؿ قمـ اًمٔمرف  

ْم٤مف إًمٞمف، أو حتذومف وشمٜمقي ُمٕمٜم٤مه أو ٓ شمٜمقيف، أرسمٕم٦م أطمقال، وهل: إُم٤م أن شمذيمر اعم

 صمؿ سملما ُمتك شمٕمرب وُمتك شمبٜمك.

صمؿ ذع ذم سمٞم٤من إُمقر واعمس٤مئؾ اًمتل شُمِمٙمؾ قمغم اًم٘م٤مرئ وهل اًمتل ىمّمده٤م 

 سم٤مًمت٠مًمٞمػ طمٞم٨م ىم٤مل: 

                                                        
 144، و 143ؾمقرة إٟمٕم٤مم، آي٦م:  (1)

 81ؾمقرة يقٟمس، آي٦م:  (2)

  ذم ىمسؿ اًمتح٘مٞمؼ، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ. ؾمت٠ميت شمراضمؿ إقمالم (3)
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 ومٝم٤مك ٟمٔمؿ ُم٤م أشمك ُمـ ُُمِمٙمؾ

 

  يمالم رسمٜم٤م ومـ٘مـٞم د واٟم٘مؾ 

 ، طمٞم٨م ىم٤مل: (أن)صمؿ سمدأ سمٛمس٠مًم٦م  

 ـ ُُمِمٙمؾ اًم٘مرآنمم٤م أشمك ُم

 

  أن ذم يقٟمس ي٤م ذا اًمٕم٤مين *

ُمقضٕم٤م إٟمٕم٤مم،  (ذيمريـًمآ)سمٞمقٟمس واًمٜمٛمؾ، و (اهلل)ومبلّم ُم٤م ومٞمٝم٤م. وُمثٚمٝم٤م  

 ،وسملما اجل٤مئز ُمـ اعمٛمٜمقع ،وم٤مؾمتقرم مجٞمع إوضمف قمغم ىمراءة أيب قمٛمرو، (آًمسحر)و

 وىمّرره أّيام شم٘مرير، وأـم٤مل ذم سمٞم٤مٟمف هل٤م ىمٚمٞماًل.

 ذم اًمقىمػ طمٞم٨م ىم٤مل:صمؿ سملما ُم٤م ومٞمٝم٤م 

  ومُٛمدّ وإن شمرد وىمًٗم٤م قمغم أن 

 

ٓمـ واىمٍم ٕوٓه٤م شمسد   ووؾم 

 ويمؾُّ واطمد ُمع اًمثالصم٦م 

 

 ؾم٤مئغ سمال زي٤مدة ٔنذم  

وذطمٝم٤م سمام يٕم٤مدل أرسمع صٗمح٤مت. وشمٙمٚمؿ قمـ ُمذاه٥م سم٤مىمل اًمٕمنمة ومٞمٝم٤م، صمؿ  

قر، صمؿ وصؾ إمم آؾمتٗمٝم٤مم اعمتٙمرر، وسملما أٟمف ذم إطمدى قمنم ُمقضًٕم٤م ذم شمسع ؾم

 رسده٤م وسملما ُم٤م ومٞمٝم٤م ًمٚمسبٕم٦م طمٞم٨م ىم٤مل:

 وآي آؾمتٗمٝم٤مم ذم اًم٘مرآن

 

 ضم٤مءت سم٢مطمدى قمنمة ي٤م قم٤مين 

 وأردف سمٞم٤من ُم٤م ومٞمٝم٤م ًمٚمثالصم٦م وم٘م٤مل: 

 وإن شُمِرد ىمراءة اًمثالصم٦م

 

 أقمٜمل هبؿ ُمـ زاد ومقق اًمسبٕم٦م 

ؾ ىمقل ـ، وٟم٘م فــ٦م أوضمــٕمـز أرسمـ٤مئـ، وأّن اجل دلـع اًمبــ ُمـ٤مع اًمٚمٞمــتٛمـل اضمـ٤م ومــ ُمـصمؿ سمٞم 

 اسمـ اجلزري:

  وؾمقءات ىمٍم اًمقاو واهلٛمز صمٚمثـ

 

 ووؾمٓمٝمام وم٤مًمٙمؾ أرسمٕم٦م وم٤مدر  

 وىمد أورد قَمَرًض٤م سمٕمض اعمس٤مئؾ اًمٕم٘مدي٦م واًمٚمٖمقي٦م، صمؿ ظمتؿ ٟمٔمٛمف ُمع ذطمف سم٘مقًمف: 

 اًمتامم قمغم هلل واحلٛمد

 

 اإلٟمٕم٤مم قمغم هلل واًمِمٙمر 
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 واًمتسٚمٞمؿ اًمّمالة وأومْمؾ

 

 طمٞمؿرا اًم فواًمرؤ اًمٜمبل   قمغم 

وـمٚم٥م ممـ رأى ظمٚم٦ًم أن يّمٚمحٝم٤م ُمع ؾمؽمه٤م. وم٘مد أًمػ هذا اًمٙمت٤مب ُمع ؿمٖمؾ  

... ُم٤م ىمّمدٟم٤مه ُمـ ذح هذه اعمٜمٔمقُم٦م وىمد شمؿ اًمٙمالم قمغم» اخل٤مـمر طمٞم٨م ىم٤مل:

أن يدرأ سم٤محلسٜم٦م اًمسٞمئ٦م، وم٘مّؾ أن يسٚمؿ اعمرء  زًم٦مواعمرضمق ممـ اـمٚمع ومٞمف قمغم هٗمقة أو 

ؽ ُمع ؿمٖمؾ اخل٤مـمر وُمٙمدرات ذهٜمل ظمّمقًص٤م وىمد صٜمٕم٧م ذًم ،ُمـ وهٚم٦م أو همٗمٚم٦م

 . ش اًمٗم٤مشمر، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ

فقرة )ج(: وصف نسخ الكتاب الخطيَّة التي اعتمدُت عليها في التحقيق، 
 مع إلحاق نماذج منها.

وضمدُت هلذا اًمٙمت٤مب سمحٛمد اهلل وشمقومٞم٘مف أرسمع ٟمسخ ظمٓمٞما٦م
(1)

، ومجٞمٕمٝم٤م يم٤مُمٚم٦م 

 يُمتبت٤م ذم زُمـ اعم١مًمػ: إطمدامه٤م قم٤مم وواضح٦م اًمٙمت٤مسم٦م، واصمٜمت٤من ُمٜمٝمام ،اعم٤مدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م

، واصمٜمت٤من مل يتبلما ؾمٜم٦م ٟمسخٝمام وًمٙمٜمٝمام سمٕمد ( هـ1087)وإظمرى قم٤مم  ،( هـ1073)

 ذًمؽ، وسمٞم٤مهن٤م يم٤مٔيت:

وهل ُمّمقرة ُمـ اعمٙمتب٦م اًمقـمٜمٞم٦م  ،ورُمزت هل٤م سمٜمسخ٦م )أ( :النسخة األولى

اًم٘مرآن،  حت٧م ومـ شمٗمسػم وقمٚمقم ،(15( )367سم٤مجلزائر اًمٕم٤مصٛم٦م، رىمؿ احلٗمظ )

 ذم طمٞم٤مة اعم١مًمػ، وهل سمخط واضح.  :، أيهـ(1073)ٟمسخ٧م قم٤مم 

ذم يمؾ ًمقطم٦م  ًمقطم٦م وٟمّمػ اًمٚمقطم٦م،16٘مع اًمٙمت٤مب ذم هذه اًمٜمسخ٦م ذم وي

ٓا ُم٤م ٟمدر، وذم يمؾ ؾمٓمر ُمـ  ؾمٓمًرا15صٗمحت٤من، وذم يمؾ صٗمح٦م   يمٚمٛم٦م 14إمم  10إ

 ذم اًمٖم٤مًم٥م. 

ٕمض اًمِمّدات، أُم٤م سمٕمد، وؾمٛمٞمتف، وسمـ)يمويُمتب٧م إسمٞم٤مت وسمٕمض اًمٙمٚمامت 

وذم سمٕمض اًمسٓمقر ظمرضم٤مت  ،واًمب٘مٞم٦م سم٤معمداد إؾمقد ،واًمٗمقاصؾ( سم٤معمداد إمحر

 ًمإلض٤موم٦م أو ًمٚمتّمقي٥م ذم احلقار. 

                                                        
 وهل اًمتل ُذيمرت ذم ومٝم٤مرس اعمخٓمقـم٤مت اًمٕمٚمٛمٞم٦م. ( 1)
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ًمبٞم٤من اًمتل شمٚمٞمٝم٤م ظمِمٞم٦م اًمس٘مط  ،آظمر اًمٙمٚمٛم٦م ويقضمد ذم يمؾ صٗمح٦م، شمٕم٘مٞمب٦م سمٙمت٤مسم٦م

 هـ، ويقضمد هب٤م1073أو ظمٚمؾ اًمؽمشمٞم٥م. ويُمت٥م ذم آظمره٤م ؾمٜم٦م اًمٙمت٤مسم٦م، وهل قم٤مم 

 ذم هذه (إمم آظمره)ر حت٧م سمٕمض اًمٙمٚمامت. وشمٙمت٥م يمٚمٛم٦م ظمٓمقط سم٤معمداد إمح

 يمام هق احل٤مل ذم ٟمسخ٦م )ج(. (... إًمخ)اًمٜمسخ٦م سم٤مٓظمتّم٤مر هٙمذا 

دين هبذه اًمٜمسخ٦م اًمِمٞمخ ُمٝمدي دهٞمؿ ُمـ اجلزائر، دارس ذم ُمرطمٚم٦م  وىمد زوا

 اجلزاء. اًمديمتقرة، سمٙمٚمٞم٦م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، سم٤مجل٤مُمٕم٦م اإلؾمالُمٞم٦م، ومجزاه اهلل ظمػم

وهل ُمّمقرة ُمـ اعمٙمتب٦م إزهري٦م  ،ورُمزت هل٤م سمٜمسخ٦م )ب( :النسخة الثانية

ويُمت٥م قمغم همالومٝم٤م قمدد  ،(22310-303)رىمؿ احلٗمظ ،سم٤مًم٘م٤مهرة اًمٕم٤مصٛم٦م

 حت٧م ومـ قمٚمقم اًم٘مرآن.  ،(130699( ىمراءات )2128)

واضح اًمٙمت٤مسم٦م، ذم زُمـ اعم١مًمػ، وهل سمخط ُمنمىمل  :، أي(هـ1087) ُٟمسخ٧م قم٤مم

هذا ومتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل سمنمح ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمالم )غم همالومٝم٤م: ويُمت٥م قم

٦م، اًمٕمٛمدة اًمٗمٝم٤مُم٦م، ؾمٞمدي وأؾمت٤مذي ذي اجلالل، شم٠مًمٞمػ ؾمٞم دٟم٤م وُمقٟٓم٤م، اًمٕم٤ممل اًمٕمالُم

اًمب٘مري سمٚمًدا، إزهري وـمٜم٤ًم، اًمِم٤مومٕمل ُمذهًب٤م،  ،اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ وزم اهلل شمٕم٤ممم:

وٟمٗمٕمٜمل سمؼميمتف، وأُمدين ُمـ إُمداداشمف، وأقم٤مد قمكّم  طمٗمٔمف اهلل شمٕم٤ممم، وومسح ذم ُمدشمف،

 . (وقمغم اعمسٚمٛملم ُمـ ص٤مًمح دقمقاشمف، آُملم

 هـ(1165)وهل سمخط شمٚمٛمٞمذه قمكم سمـ أمحد سمـ قمكم اًمٙمزسمري اًمِم٤مومٕمل، اعمتقرم ؾمٜم٦م 

متٚمؽ يم٤مشمبف وواىمٗمف اًمٗم٘مػم احل٤مج قمكم اًمٙمزسمري ومٞمام ئمٝمر، طمٞم٨م يُمت٥م قمغم همالومٝم٤م: 

 وقمغم سمٕمض صٗمح٤مهت٤م ظم٤ممت٦م.  سم٤مًمٕمٗمق وًمٚمٛمسٚمٛملم آُملم ـ دقم٤م ًمفهمٗمر اهلل ًمف وعم

وذم يمؾ ًمقطم٦م  ،ًمقطم٤مت وٟمّمػ اًمٚمقطم٦م10وي٘مع اًمٙمت٤مب ذم هذه اًمٜمسخ٦م ذم

 يمٚمٛم٦م14إمم  10ؾمٓمًرا ذم اًمٖم٤مًم٥م، وذم يمؾ ؾمٓمر ُمـ 23صٗمحت٤من، وذم يمؾ صٗمح٦م 

 واًمب٘مٞم٦م سم٤معمداد إؾمقد.  ،ذم اًمٖم٤مًم٥م، ويُمتب٧م إسمٞم٤مت سمٛمداد أمحر دايمـ
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ًمتقضٞمح٤مت ذم احلقار. ويُمتب٧م اًمتٕم٘مٞمب٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م آٟمًٗم٤م ذم يمؾ وومٞمٝم٤م سمٕمض ا

ومتؿ  ؾمٓمًرا، 26 اًمّمٗمح٦م إظمػمة طمٞم٨م ضم٤مءت سمـ صٗمح٦م. وُضٖمط اًمٙمالم ذم

قم٤مُمر  :اًمٙمالم ذم طم٤مؿمٞم٦م اًمّمٗمح٦م. ويُمت٥م ذم آظمر اًمٙمالم وقمٚم٘مٝم٤م سمٞمده اًمٖم٤مئب٦م اًمٗم٘مػم

إمحدي ـمري٘م٦ًم، همٗمر  ،اًمِم٤مومٕمل ُمذهًب٤م ،اًمٖمٛمري سمٚمًدا ،سمـ رساج اًمديـ سمـ قم٤مضمق

 اهلل ًمف وًمٚمٛمسٚمٛملم، آُملم.

 وهل ُمّمقرة ُمـ اعمٙمتب٦م إزهري٦م ،ورُمزت هل٤م سمٜمسخ٦م )ج( :النسخة الثالثة

مل يتبلما ٟم٤مؾمخٝم٤م وٓ  ،(303/22310سمرىمؿ احلٗمظ ) ،سمٛمٍم اًم٘م٤مهرة اًمٕم٤مصٛم٦م

ذح  ُمنمىملٍّ مجٞمٍؾ، يُمت٥م قمغم همالومٝم٤م:وًمٙمٜمٝم٤م واضح٦م اًمٙمت٤مسم٦م سمخطٍّ  ،شم٤مريخ ٟمسخٝم٤م

 ومتح اًمٙمبػم اعمتٕم٤مل سمنمح:)أيب اًم٘م٤مؾمؿ إزهري قمغم ُمٜمٔمقُمتف ذم اًم٘مراءات اعمسٛمك

 وهل سمخط ُمنمىمل مجٞمؾ واضح ُم٘مروء.  ،(ُمذهب٦م اإلؿمٙم٤مل قمـ سمٕمض يمالم ذي اجلالل

ذم يمؾ ًمقطم٦م صٗمحت٤من، وذم يمؾ  ًمقطم٦م، 12وي٘مع اًمٙمت٤مب ذم هذه اًمٜمسخ٦م ذم 

 يمٚمٛم٦م شم٘مريًب٤م.  12 إمم 10ؾمٓمًرا( إٓ ُم٤م ٟمدر، وذم يمؾ ؾمٓمر ُمـ  21صٗمح٦م )

ويُمتب٧م إسمٞم٤مت سمٛمداد خمتٚمػ قمـ سم٤مىمل اًمنمح. ويُمت٥م ذم هذه اًمٜمسخ٦م أيًْم٤م 

ظمٓمقط حت٧م سمٕمض اًمٙمٚمامت سم٤معمداد اًمذي يُمتب٧م ومٞمف إسمٞم٤مت. وهب٤م شمّمقي٥م سمٕمض 

، أُم٤م سمٕمدٚمامت سمٛمداد يمت٤مسم٦م إسمٞم٤مت يمٙمٚمٛم٦م )اًمٙمٚمامت ذم احلقار ويُمتب٧م سمٕمض اًمٙم

وشمقضمد اًمتٕم٘مٞمب٦م ذم يمؾ  وٟمحقه٤م. ًمرمحـ اًمرطمٞمؿ(،وؾمٛمٞمتف، وسمسؿ اهلل اؿمٝمد، وأ

صٗمح٦م ُمـ هذه اًمٜمسخ٦م شمٗم٤مدًي٤م خلٚمؾ اًمؽمشمٞم٥م. ويُمتب٧م أسمٞم٤مت اعمٜمٔمقُم٦م رسًدا سمدون 

ذم هذه اًمٜمسخ٦م هٙمذا سم٤مٓظمتّم٤مر  (إمم آظمره)اًمنمح ذم آظمر اًمٙمت٤مب. وشمٙمت٥م يمٚمٛم٦م 

 يمام هق احل٤مل ذم ٟمسخ٦م )أ(. (...إًمخ)

وهل ُمّمقرة ُمـ اعمٙمتب٦م إزهري٦م  ،)د( ورُمزت هل٤م سمٜمسخ٦م النسخة الرابعة:

حت٧م جمٛمقع رىمؿ  ،(22310-303سمرىمؿ احلٗمظ ) ،سمٛمٍم اًم٘م٤مهرة اًمٕم٤مصٛم٦م

وٓ شم٤مريخ ٟمسخٝم٤م، وًمٙمـ ئمٝمر (. ومل يٙمت٥م قمٚمٞمٝم٤م اؾمؿ ٟم٤مؾمخٝم٤م 869/42846)

 هن٤م ُمع ٟمسخ٦م )ج( ُمت٠مظمرشم٤م اًمٙمت٤مسم٦م. وىمد يُمتب٧م سمخط ُمنمىمل مجٞمؾ. أ
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ذم يمؾ ًمقطم٦م صٗمحت٤من، و ٓمريـ وم٘مط،ًمقطم٦م وٟمّمػ وؾم11وي٘مع اًمٙمت٤مب ومٞمٝم٤م ذم

ٓا ُم٤م ٟمدر، وذم يمؾ ؾمٓمر ُمـ  25وذم يمؾ صٗمح٦م  يمٚمٛم٦م شم٘مريًب٤م.  12إمم  9ؾمٓمًرا إ

ويُمتب٧م إسمٞم٤مت سمٛمداد خمتٚمػ قمـ سم٤مىمل اًمنمح. وهبذا اعمداد يُمتب٧م سمٕمض اًمٙمٚمامت 

ويمذًمؽ اخلٓمقط حت٧م سمٕمض  (،ؿمٝمد، أُم٤م سمٕمد، وؾمٛمٞمتف، وىمقًمفأيمٙمٚمٛم٦م )أمحده، و

ويقضمد شمّمقي٥م ًمبٕمض  ٘مط هبذا اعمداد، واًمب٤مىمل سم٤مًمسقاد.ًمٜماًمٙمٚمامت وسمٕمض ا

 وًمٙمٜمٝم٤م ىمٚمٞمٚم٦م، وشمقضمد اًمتٕم٘مٞمب٦م ذم يمؾ صٗمح٦م. وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ. ،اًمٙمٚمامت ذم احل٤مؿمٞم٦م

 فقرة )د(: عملي في تحقيق الكتاب
 ٟمسخ٧ُم ٟمص اًمٙمت٤مب اعمراد حت٘مٞم٘مف يم٤مُمالً ُمـ ٟمسخ٦م )أ( واًمتل اقمتٛمدهت٤م أصالً. -1

ويمذًمؽ ُمع اًمٜمسخ اًمثالث إظمرى، وأصمب٧م  ىم٤مسمٚم٧ُم ُم٤م ٟمسختف ُمع إصؾ، -2

 اًمٗمروق ذم احل٤مؿمٞم٦م.

اطمتج٧ُم إلصمب٤مت ُم٤م ذم سمٕمض اًمٜمسخ إظمرى أصاًل ًمقضمقد ظمٚمؾ واضح ذم  -3

 اًمسٞم٤مق أو ًمقضمقد ؾم٘مط ذم اًمٜمسخ٦م اعمٕمتٛمدة أصاًل وإن يم٤من ىمٚمٞماًل.

قمغم سمٕمض اًمٙمٚمامت اًمتل شُمٙمت٥م إُمالئٞم٤ًّم  -ذم احل٤مؿمٞم٦م أطمٞم٤مًٟم٤م-أهمٗمٚم٧ُم اًمتٕمٚمٞمؼ -4

ٟم٤مئب٦م( ًمٕمدم اًمٗم٤مرق،  -وىمد يُمتب٧م ذم اعمخٓمقط سم٤مًمٞم٤مء، يمٙمٚمٛم٦م )قم٤مئدة  ،ةسم٤مهلٛمز

ذم اًمبداي٦م، صمؿ قمدًم٧ُم قمٜمف طمتك ٓ شمٙمثر احلقار  فد أصمبتُّ ـ٤مر، وم٘مـ٤مة ًمالظمتّمــوُمراقم

 سمال وم٤مئدة.

قمزوُت أي٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م إمم ؾمقره٤م، واقمتٛمدُت اًمٕمد اًمٙمقذم ذم ُمّمحػ  -5

 اعمديٜم٦م اًمٜمبقي٦م.

ضم٧ُم إطم٤مدي٨م وأ -6 صم٤مر اًمقاردة ُمع احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سمبٞم٤من درضمتٝم٤م وٟم٘مؾ ُم٤م ظمرا

 ذيمره قمٚمامء احلدي٨م ذم ذًمؽ.

أؾمٜمدُت اًمٜم٘مقل اًمقاردة ذم اًمٜمص إمم يُمُت٥م أصح٤مهب٤م إن يم٤مٟم٧م ُمقضمقدة أو  -7

 إمم ُمـ أورده٤م طمس٥م اإلُمٙم٤من.
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شمرمج٧ُم ًمألقمالم اًمقارد ذيمرهؿ ذم اًمٜمص اعمح٘مؼ سمؽممج٦م ُمقضمزة قمٜمد أول  -8

 وروده ذم اًمٜمص.

 س٤مئؾ اًمتل ٟم٤مىمِمٝم٤م اعم١مًمػ، ووصما٘م٧ُم ذًمؽ ُمـ يُمت٥م اًمٗمـ اعمٕمتٛمدة.طم٘م٘م٧ُم اعم -9

 ٘م٧ُم قمغم سمٕمض اعمس٤مئؾ اًمتل حتت٤مج إمم شمٕمٚمٞمؼ.قمٚما  -10

وم٧ُم سم٤مُٕم٤ميمـ واًمبٚمدان  -11 ذطم٧ُم اًمٖمري٥م، وسمٞمٜم٧ُم سمٕمض اعمّمٓمٚمح٤مت، وقمرا

 اًمقارد ذيمره٤م ذم اًمٜمص اعمح٘مؼ سم٤مظمتّم٤مر.

 اضمتٝمدُت سمقضع قمالُم٤مت اًمؽمىمٞمؿ اعمٕمتٛمدة ظمدُم٦ًم ًمٚمٜمص. -12

 رىمٛم٧ُم أسمٞم٤مت اًمٜمٔمؿ وُمٞمازشمف قمـ اًمنمح سمتٙمبػم اخلط ومٞمف ىمٚمٞماًل. -13

اىمتٍمُت قمغم ومٝمرد اعمّم٤مدر واعمراضمع واعمقضققم٤مت خم٤موم٦م شمْمخٞمؿ  -14

 اًمٙمت٤مب، ومٞمٙمقن ذًمؽ طم٤مئاًل دون ٟمنمه.

وىمد أضمٝمدُت ٟمٗمز ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م إصؾ ُمع اًمٜمسخ اًمثالث إظمرى طمروًم٤م  ،هذا

قِمل أٟمٜمل سمٚمٖمتف، وًمٙمٜمل سمذًم٧ُم  ،مم اًمتاممطمروًم٤م، ويمٚمٛم٦ًم يمٚمٛم٦ًم، حم٤موًٓ اًمقصقل إ وٓ أدا

 هـ(590)وأقمٓمٞم٧م هذا اًمٕمٛمؾ اًمٙمثػم ُمـ وىمتل، ورطمؿ اهلل اًمِم٤مـمبل  ،ُم٤م ذم وؾمٕمل

 : إذ ىم٤مل

ـا سمِف ظمػًما، وؾم٤مُمْح َٟمِسٞمَجفُ    وفُم

 

 واحُلسٜمك وإن يم٤مَن َهْٚمَٝمال *
ِ
همْم٤مء ِٓ  سم٤م

  إص٤مسم٦مَوؾَمٚم ؿ إلطمَدى احُلسٜمَٞملْم  

 

ظمَرى اضْم  * ُٓ تٝم٤مٌد راَم صْقسًم٤م وم٠َمحْماَلوا
(1)

 

 

                                                        
 (.77-76طمرز إُم٤مين ووضمف اًمتٝم٤مين سمٞم٧م ) (1)
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 مناذج من املخطوط

 صورة للصفحة األولى من نسخة )أ(
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صورة للصفحة األولى من نسخة )ب(
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 صورة للصفحة األولى من نسخة )ج(
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صورة للصفحة األولى من نسخة )د(
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 املبحث الثالث: نص الكتاب احملقق
 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

رب يرس ي٤م يمريؿ
(1)

 

(ؼوووما ِمٙمالت قمـ ؾمٜمتف، )ُمـ أراده سمٙمِمػ اعمُ  احلٛمد هلل اًمذي ظمصا 
(2)

ُمـ  

أطمباف
(3)

ٓشمب٤مع ُم٤م ضم٤مء سمف اًم٘مرآن ُمـ سمديع طمٙمٛمتف، وأرؿمد ُمـ اظمت٤مره وم٠مطمرزه سمحرز  

)أُم٤مٟمتف(
(4)

يمٚمٛمتفومٗم٤مز سمت٘مري٥م ٟمنم  
(5)

سمدررد ىمدر ُمـ شم٘مٚما  ، وأقمغم
(6)

شمٗمسػم يمت٤مسمف،  

ومٓم٤مسم٧ْم 
(7)

 تف. رسيرشمف سمٛمزيد ًمٓمٗمف وقمّمٛم 

أمحده محَد قمبٍد )ُمٕمؽمٍف سمآٓئف(
(8)

، ُمٖمؽمٍف ُمـ ُم٤مئدة ضمقده ورمحتف، وأؿمٙمره 

ٓ هيتديصٕم٥م  قمغم ُم٤م أٟمٕمؿ سمف ُمـ إزاًم٦م يمؾ  
(9)

 إًمٞمف إٓ سمٜمٕمٛمتف. 

وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، ؿمٝم٤مدًة أرضمق هب٤م اًمٜمج٤مَة ُمـ قمذاسمِف 

ًدا قمبُده ورؾمقًُمف، اًمذي اصٓمٗم٤مه ُمـ ظم٤مص ٜم٤م حمٛموأؿمٝمد أنا ؾمٞم َدٟم٤م وٟمبٞما وٟم٘مٛمتِف. 

تِف، وأٟمزل قمٚمٞمف يمت٤مسًم٤م أومحؿ اًمبٚمٖم٤مَء وأقمجَز اًمٗمّمح٤مَء، و هدى اًمٜما٤مس ظمقاص سمريا

، وقمغم آًمف وأصح٤مسمف ومجٞمِع أُمتف، صالًة وؾمالًُم٤م دائٛملم  × فـزاًمتـف وضمـسمٛمقاقمٔم

 ُمتالزُملم إمم يقم سمٕمثف خلٚمٞم٘متف، وؾمٚماؿ شمسٚمٞماًم يمثػًما، أُم٤م سمٕمد.

                                                        
وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م  :. ويُمت٥م ذم ٟمسخ٦م )ج(وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم اًمسٞمد احلٚمٞمؿ :يُمت٥م ذم ٟمسخ٦م )ب(( 1)

 .حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف، رب ؾمٝمؾ

 .وومؼ : ٟمسخ٦م )أ(ذم( 2)

 .أطم٥م :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(( 3)

 .أُم٤مٟمٞمف :ذم ٟمسخ٦م )أ، وب(( 4)

 .يمٚمامشمف :ذم ٟمسخ٦م )د(( 5)

 .سمدر :ذم ٟمسخ٦م )ج(( 6)

 .ومٓمٚم٥م :ذم ٟمسخ٦م )د(( 7)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ب(( 8)

 .ٓ هيدي :ذم ٟمسخ٦م )ب(( 9)
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ف عما٤م يم٤منوم٢مٟما 
(1)

وم٧ْم ومٞمف اهلٛمُؿ اًمٕمقازم، وسُمِذًم٧م ومٞمف اعمُ   ٝم٩ُم اًمٖمقازم، أومم ُم٤م ُسِ

ُم٧م ومٞمف إي٤مُم واًمٚمٞم٤مزم، شمٕمٚمُّؿ ُمِمٙمالِت يمت٤مب اهلل )شمٕم٤ممم( وأقمغم ُم٤م شمٍما
(2)

 ،

اظمؽمُت ؿ ُم٤م ضم٤مء ُمـ ُمٕم٤مٟمٞمف وشمٗمٝمٞمٛمٝم٤م، وشمٕمٚمٞمٛمٝم٤م وشمٗمٝمُّ 
(3)

أن أضَع ذطًم٤م قمغم  

ُمتل اعمٜمٔمقُم٦ِم ذم سمٕمض ُم ِمٙمالت اًم٘مرآن، ؾم٠مًمٜمٞمِف سمٕمُض اإلظمقاِن )ُمـ اًمٓمالِب(ُم٘مد 
(4)

، 

٤مب، ؾم٤مئاًل ُمـ اهللِ شمٕم٤ممم أن يٜمٗمَع سمِف  وم٠مضمبُتف إمم ؾم١ماًمف ـم٤مًمًب٤م ًمٚمثقاِب ُمـ اعمٚمِؽ اًمقها

ٞمُتف: ومتح  يـ، وؾمٛما مجٞمَع قمب٤مده اعمسٚمٛملم، وأن يٙمقَن وؾمٞمٚم٦ًم وٟمج٤مًة زم وهلؿ يقَم اًمد 

 ؿمٙم٤مِل قمـ سمٕمِض يمالِم ذي اجلالل. اًمٙمبػِم اعمتٕم٤مِل سمنمح ُِمذهب٦ِم اإل

ُمّمٞم٥م همػم ومٞمف أيمقن ظمٚمؾ يمؾ قمـوأؾم٠مل اهللَ اإلظمالَص ذم ذًمؽ 
(5)

 ،

﴾حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ﴿ُمـ يمؾ  أُمٍر ُمري٥ٍم،  واخلالَص 
(6)

 . 

 

                            

                                                        
 .وم٢من أول ُم٤م سوم٧م :ذم ٟمسخ٦م )د(( 1)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )د(( 2)

 . وم٤مظمؽمت :ذم ٟمسخ٦م )ج، ود(( 3)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ج(( 4)

  إمم ي١مد ي ختٞمُّؾ يمؾ   قمـ وذم اًمٜمسخ إظمرى:)د(، ٟمسخ٦م  ( اعمثب٧م ُمـ5)
ِ
 .اعمٝم٤مًمِؽ  ؾمقء

 .88ضمزء ُمـ آي٦م ذم ؾمقرة هقد آي٦م: ( 6)
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 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

وومَٕمْٚم٧ُم أي أؤًم ػ، 
(1)

  ذًمَؽ اىمتداًء سم٤مًمٙمت٤مِب اًمٕمزيِز. 

: قمٚمٌؿ قمغم اًمذاِت اًمقاضم٥ِم اًمقضمقِد اعمستحؼ  جلٛمٞمِع اعمح٤مُمِد.و)اهلل( 
(2)

 

محـ( طمٞمؿ، ٕنا زي٤مدَة اًمبٜم٤مو)اًمرا  شمدلُّ قمغم زي٤مدِة اعمٕمٜمك، إذ : أسمٚمغ ُمـ اًمرا
ِ
ء

(اًمرا ) ـُ طمٞمؿ( : مح : )هق(هق اعمٜمِٕمُؿ سمجالئِؾ اًمٜم َٕمؿ، و)اًمرا
(3)

 اعمٜمٕمؿ سمدىم٤مئ٘مٝم٤م.  

٘ملم: اًمِمٞمخ أمحد سمـ ىم٤مؾمؿوذيمَر ظم٤ممت٦ُم اعمح٘م  
(4)

، قمب٤مرًة رؿمٞم٘م٦ًم ذم ذًمؽ
(5)

، وم٘م٤مل 

)وومَٕمْٚم٧م(»ُمـ ىمقًمٜم٤م:  سمٕمد ُم٤م شم٘مدم
(6)

اِت و)اهلل(»إمم آظمره:  ش ذًمؽ..  : قمٚمٌؿ قمغَم اًمذا

ك هبذا آؾمِؿ إٟمٗمِس، اعمقصقِف سمٙمامِل اإلٟمٕم٤مِم أو ُم٤م دوَٟمف .شإىمدِس، اعمسٛما
(7)

  

شأو ُم٤م دوٟمف»ىمقًَمف: هبذه اًمٕمب٤مرة، همػَم أنا وٓ سم٠مس 
(8)

، يقهؿ أنا أؾمامَء اهللِ 

شمٕم٤ممم
(9)

أنا ، ُمع ، ومٞمٝم٤م ُم٤م هق أقمغم وُم٤م هق دون
(10)

أؾمامَءه 
(11)

شمٕم٤ممم يمٚماٝم٤م ُمستقي٦ٌم ذم  

ـُ أن جي٤مَب قمٜمف: سم٠منا ىمقًَمف:اًمٕمٚمق  واًمٕمٔمٛم٦ِم واًمرومٕم٦ِم. ويٛم شأو ُم٤م دوٟمف»ٙم
(12)

، سم٤مًمٜمسب٦ِم 

                                                        
 ( ؾم٘مٓم٧م ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(.1)

 (.1/2(، وأؾمٜمك اعمٓم٤مًم٥م ذم ذح روض اًمٓم٤مًم٥م )1/29قاُمع إٟمقار اًمبٝمٞم٦م ًمٚمسٗم٤مريٜمل )يٜمٔمر ًم( 2)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ج، ود(( 3)

 طم٤مؿمٞم٦م اًمبٞمٜم٤مت أي٤مت :ًمف .اًمديـ ؿمٝم٤مب إزهري، اًمِم٤مومٕمّل  اعمٍمي صمؿ اًمٕمّب٤مدي اًمّمّب٤مغ ىم٤مؾمؿ سمـ أمحد( 4)

(، )إقمالم 10/636هـ. )ؿمذرات اًمذه٥م  994 . شمقذم ؾمٜم٦م:اًمٗم٘مف أصقل ذم اجلقاُمع مجع ذح قمغم

1/198.) 

 .ًمٕمٚمف ذم يمت٤مسمف ُمٕم٤مين اًم٘مراءات( 5)

 )ج( وومّّمؾ. )أ( وومٕمؾ، وذم ٟمسخ٦م ذم ٟمسخ٦م( 6)

(، واًمتقضٞمح قمـ شمقطمٞمد اخلالق ذم 9يٜمٔمر اًمٕمب٤مرة سمٜمّمٝم٤م ذم اًمروض اعمرسمع ذح زاد اعمست٘مٜمع )ص ( 7)

 (.1/16ضمقاب أهؾ اًمٕمراق )

 و ُم٤م هق دوٟمف. وذم ٟمسخ٦م )د( أو دوٟمف.ذم ٟمسخ٦م )ج( أ( 8)

 .يمٚمٝم٤مزي٤مدة: ذم ٟمسخ٦م )ج( ( 9)

 .ُمـ ٟمسخ٦م )د( ٧م٘مٓم( ؾم10)

 .أؾمامء اهلل :ذم ٟمسخ٦م )ج(( 11)

 .أو دوٟمف :. وذم ٟمسخ٦م )د(أو ُم٤م هق دوٟمف :ذم ٟمسخ٦م )ج(( 12)
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: هق اعمٜمِٕمؿُ  ـَ سمٙمامِل »اجلٚمٞمٚم٦ِم، وهَق اعمراُد سم٘مقًمف:  سم٤مًمٜم ٕمِؿ اًمٙمثػمةِ  ًمٚمٛمٜمٕمِؿ سمف، وم٢منا اًمرمح

ِل. ،، واًمرطمٞمؿ: هق اعمٜمٕمُؿ سم٤مًم٘مٚمٞمِؾ ُمٜمَٝم٤مشاإلٟمٕم٤ممِ   يمام ُمرا ذم اًمتٕمريِػ إوا

ُكلُّ »: ×اًمُبَداءة سم٤مًمبسٛمٚم٦م واحلٛمدًم٦ِم، أطم٤مدي٨م يمثػمة، ُمٜمٝم٤م: ىمقًمف وىمْد وَرَد ذم 
، وذم رواي٦م: شِم اهلل الرَّْحمِن الرَِّحيِم فَ ُهَو َأْقَطعُ َأْمٍر ِذي بَاٍل ََل يُ ْبَدُأ ِفيِو بِِبسْ 

شبِاْلَحْمِد هلِل فَ ُهَو َأْجَذمُ »
(1)

وايتلِم،  . وُمٕمٜم٤مه: أٟماف ٟم٤مىمُص اًمؼميم٦ِم. وٓ شمٕم٤مرَض سملم اًمر 

، وسم٤محل ، ومب٤مًمبسٛمٚم٦ِم طمّمَؾ احل٘مٞم٘ملُّ . إِذ آسمتداُء طم٘مٞم٘ملٌّ وإض٤مذمٌّ ٛمَدًم٦ِم طمّمَؾ اإلض٤مذمُّ

، ُمٕمٜم٤مهشلٍ ذي سم٤م» وىمقًمف:
(2)

واًمٙمالُم قمغم  واًمِم٠مُن اًمذي هيتؿُّ سمف ذقًم٤م. : احل٤مُل 

اًمبسٛمٚم٦ِم واحلٛمدًم٦ِم مما٤م ؿم٤مَع وذاعَ 
(3)

. 

وسم٤معمسٚمٛملمًمٓمػ اهلل سمِف -ىم٤مل اًمٜما٤مفمُؿ 
(4)

)آُملم( 
(5)

-: 

ـُ ىم٤مؾمِؿ  1 ٌد هَق اسم  ىَم٤مَل حمٛما

 

اطمؿِ     إزهرْي راضِمل اًمٙمريِؿ اًمرا

 
                                                        

طمدي٨م  (4/261(، وأسمق داود ذم اًمسٜمـ )8712(، طمدي٨م )14/329أظمرضمف أمحد ذم اعمسٜمد )( 1)

، 345(، وذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م )ص 10255(، طمدي٨م )9/184(، واًمٜمس٤مئل ذم اًمٙمؼمى )4840)

(، 7898(، طمدي٨م )14/291(، واًمبزار ذم ُمسٜمده )1894(، طمدي٨م )1/610(، واسمـ ُم٤مضمف )494و

(، 1(، طمدي٨م )1/173(، واسمـ طمب٤من ذم صحٞمحف )2(، طمدي٨م )1/229واًمدارىمٓمٜمل ذم ؾمٜمٜمف )

 (. 5768(، طمدي٨م )3/295ؼمى )واًمبٞمٝم٘مل ذم اًمٙم

 .شكل كالم أو أمر ذي بال َل يفتتح بذكر اهلل عز وجل فهو أبتر، أو قال: أقطع»وًمٗمظ أمحد: 

 .شكل أمر ذي بال َل يبدأ فيو بالحمد، أقطع»ظ اًمٜمس٤مئل، واسمـ ُم٤مضمف، واًمبزار: وًمٗم

 .شكل أمر ذي بال َل يبدأ فيو بذكر اهلل، أقطع»: وًمٗمظ اًمدارىمٓمٜمل

 .شكل أمر ذي بال َل يبدأ فيو بالحمد هلل، أقطع»بٞمٝم٘مل: وًمٗمظ اًم

( 1/30اًمٙمِمٛمٞمٝمٜمل ذم اًمٕمرف اًمِمذي )واحلدي٨م ومٞمف يمالم ـمقيؾ ٕهؾ اًمٗمـ، وىمد طمٙمؿ قمٚمٞمف 

 (.4216، وضٕمٗمف إًمب٤مين ذم ضٕمٞمػ اجل٤مُمع، طمدي٨م ) سم٤مٓضٓمراب

 ُمـ ٟمسخ٦م )د( ٧مؾم٘مٓم( 2)

ٗم٧ْم ومٞمٝمام اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت، يٜمٔمر ُم٤م ( 3) (، 364-323مجٕمف احل٤مومظ اًمزيٚمٕمل ذم ٟمّم٥م اًمراي٦م )ص وُأًم 

 (، وىمد أومردت اًمبسٛمٚم٦م سمٛم١مًمٗم٤مت ُمست٘مٚم٦م.396-3/342ويمذًمؽ اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب )

 ُمـ ٟمسخ٦م )ج( ٧مؾم٘مٓم( 4)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )د(( 5)



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٖٖٓ 

٥َم، وٓ َيٕمٛمُؾ إٓ ذم اجلٛمؾ اًم٘مقُل: يٕمؿُّ اعمٗمرَد واعمر أو ُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م، ومٛمث٤مل يما

، ذم حمؾ ٟمّم٥ٍم ُم٘مقُل اًم٘مقل. اجلٛمٚم٦م: )ىم٤مَل زيٌد: قمٛمٌرو ىم٤مئٌؿ(. ومجٛمٚم٦م )قمٛمٌرو ىم٤مئٌؿ(

(ىمٚم٧ُم ىمّمٞمدًة أو ؿِمْٕمًرا: )وُمث٤مُل ُم٤م هق ذم ُمٕمٜم٤مه٤م
(1)

. 

٤م ُم٤م يقهُؿ أٟمف يٕمٛمؾ ذم اعمٗمرد، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:   ﴾کگ  ک کک ڑ ڑ ﴿وأُما
(2)

 ،

ـُ قمبا٤مسٍ  ؾُمِئؾ قمٜمف اسم
(3)

ضم٤مَء قمغَم اًم٘م٤مقمدةِ إًمخ،  ش اًمت٘مديُر: أٟمزَل ظمػًما...»، وم٘م٤مَل: 
(4)

. 

دٌ »وىمقًمف:  ، )هق( شحمٛما
(5)

.اؾمؿ اًمٜم٤مفمؿ، وم٤مقمؾ سمــ )ىَم٤مَل( 
(6)

 

وىمقًمف
(7)

 ، ضٛمػُم ومّمٍؾ ٓ حمؾا ًمُف ُمـ اإلقمراب، ُذيِمَر ٓؾمت٘م٤مُم٦ِم اًمقزِن.شُهقَ »: 

 ٕسمٞمِف. ، اؾمؿٌ شىم٤مؾمؿٍ »وىمقًمف: 

، ٟمسب٦ٌم إمم اجل٤مُمِع إزهرِ شإزهري»وىمقًمف: 
(8)

، شمؼّميًم٤م سمِف. وىمْد ؾمٛمٕم٧ُم ُمـ 

سمٕمِض أؿمٞم٤مظِمل أٟمف ىم٤مل: رأي٧ُم ذم سمٕمِض اًمتاقاريِخ أنا اجل٤مُمَع إزهَر أظمؼَم سمٕمَض 

، أٟماف عما٤م سُمٜمِل، ٟمٔمَر اهلل إًمٞمِف سمرمحتِف ٟمٔمرَة قمٓمٍػ وًمٓمٍػ، ومسٕمدْت شمٚمؽ اًمب٘مٕم٦ُم، 
ِ
إوًمٞم٤مء

ـْ ضمٚمَس ومٞمِف  وؾمٛمَع ذًمَؽ اًمقزمُّ أٟماف ُمٕمٛمقٌر سم٤مًمذيمِر واًم٘مرآِن واًمٕمٚمِؿ إمم يقمِ  اًم٘مٞم٤مُم٦ِم، وُم

راطم٦مً وضمَد 
(9)

ٓا ُمـ ىمبَ   ، وٓ يٜمٙمُر ذًمؽ إ ـِ ُمـ اسمُتكِم سم٤محلرُم٤مِن، وهَذا ُمِم٤مَهٌد،  ِؾ اًمرمح

                                                        
 ، أو:شىمٚم٧ُم طمديًث٤م»ٚمف: ُمـ اعمٗمرد سمٛمٕمٜمك اجلٛمٚم٦م. وُمثومٞمٜمّم٥م سم٤مًم٘مقل، قمغم أٟمف ُمٗمٕمقل سمف ُمب٤مذة. وهذا ( 1)

 (.168، وُم٤م ؿم٤ميمٚمف. يٜمٔمر دًمٞمؾ اًمس٤مًمؽ إمم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ )ص شىمْؾ يمٚمٛم٦ًم شمٜمٗمع احل٤مرضيـ»

 .30آي٦م:  ،اًمٜمحؾؾمقرة ( 2)

قمبد اهلل سمـ قمؿ رؾمقل اهلل اًمٕمب٤مس سمـ قمبد اعمٓمٚم٥م ؿمٞمب٦م سمـ ه٤مؿمؿ، طمؼم إُم٦م، إُم٤مم اًمتٗمسػم، ُمٜم٤مىمبف يمثػمة ( 3)

(، 3/331هـ(. ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ) ٤68مئػ وشمقذم هب٤م سمٕمد أن يمػ سمٍمه ؾمٜم٦م )ريض اهلل قمٜمٝمام، ؾمٙمـ اًمٓم

 (.2/322اإلص٤مسم٦م )

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د( ... اًمخ ضم٤مء قمغم اًم٘م٤مقمدةىمقًمف: ( 4)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج(.( 5)

 .يمام ذم ٟمسخ٦م )أ و ج( واهلل أقمٚمؿ ف)ب، ود(: ي٘م٤مل، واًمّمقاب ُم٤م أصمبتذم ٟمسخ٦م ( 6)

 .ُمـ ٟمسخ٦م )د( ٧م٘مٓمؾم( 7)

وي١ميده ُم٤م يُمت٥م قمغم همالف ٟمسخ٦م )ب(: اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمب٘مري سمٚمًدا، إزهري وـمٜم٤ًم، اًمِم٤مومٕمل ( 8)

 (، اًمٕمب٤مرة سمٜمّمٝم٤م.257ُمذهًب٤م. يمام هق ذم يمت٤مسمف اًم٘مقاقمد اعم٘مررة )ص 

 ذم ٟمسخ٦م )ب، وج( رائح٦م، وذم ٟمسخ٦م )د( رائح٦م راطم٦م.( 9)
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يم٦ِم شمٚمؽ وأنا اعمٜمتٗمٕملم اًمذيـ ضم٤موروُه قمؿا ٟمٗمُٕمٝمؿ اعمنمَق واعمٖمرَب، وَُم٤م هذا إٓ سمؼم

ظملم اًمٜمٔمرِة ا سمٕمَض ًمنميٗم٦ِم. وذيمَر سمٕمُض اعم١مر 
(1)

ٞمِخ.   ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤مُه قمـ ذًمَؽ اًمِما
(2)

 

وإُمُؾ ، اًمرضم٤مُء هَق اًمٓمٛمُع شراضِمل»ف: وىمقًم
(3)

راٍج . ي٘م٤مُل: أٟم٤م 
(4)

قمٗمَق اهلل، أي:  

 : رضمقُت ُمـ ومالٍن يمَذا، أي: أُمٚمُتف ُمٜمُف. ـم٤مُمٌع ومٞمف. وي٘م٤مل

اطمؿِ »وىمقًمف:  (، إشاًمٙمريِؿ اًمرا ـِ  اًمٕمٓمِػ )واًمتحٜمُّ
ِ
ٟمام أظمت٤مُر هذيـ آؾمٛملم، ًمرضم٤مء

(5)
 

 صمؿ ىم٤مل:رمحتِِف. واًمدظمقِل ذم ؾمٕم٦ِم يمرِم اهللِ شمٕم٤ممم و

ـْ وَ  احلَٛمُد هلل 2 ِذي َُم  ال يمَ اًما

 

 ال يمَ ه يمَٗم٤مُه وَ إًَمْٞمِف أُمرَ  

: ُمٕمٜم٤مه ًمٖم٦ًم: اًمثٜم٤مء سم٤مًمٚمس٤من قمغم اجلٛمٞمؾ آظمتٞم٤مري قمغم ضمٝم٦م اًمتٕمٔمٞمؿ، )احلٛمد هلل( 

ء يم٤من ذم ُم٘م٤مسمٚم٦م ٟمٕمٛم٦م أم ٓؾمقا
(6)

. وقمروًم٤م: ومٕمٌؾ يٜمبئ قمـ شمٕمٔمٞمؿ اعمٜمٕمؿ سمسب٥م يمقٟمف 

ُمٜمٕماًم قمغم احل٤مُمد أو همػمه
(7)

. 

ل ًمٗمَظ احل٤مُمِد سم٤مًمِم٤ميمِر. : ُمٕمٜمك احلٛمد ذقًم٤م، إٓ أٟماؽ وُمٕمٜمك اًمِمٙمر ًمٖم٦مً   شمبد 

ـْ ؾمٛمٍع  وُمٕمٜمك اًمِمٙمر اصٓمالطًم٤م: سُف اًمٕمبِد مجٞمَع ُم٤م أٟمٕمؿ اهلُل سمِف قمٚمٞمِف ُِم

وٟمحِقه، إمم ُم٤م ظُمِٚمَؼ ٕضمِٚمِف، ىمقًٓ سم٤مًمٚمس٤مِن، أو اقمت٘م٤مًدا سم٤مجلٜم٤مِن، أو قمٛماًل سم٤مٕريم٤منِ 
(8)

. 

) وُمٕمٜمك اعمدِح ًمٖم٦ًم: اًمثٜم٤مُء سم٤مًمٚمس٤مِن قمغم اجلٛمٞمِؾ )آظمتٞم٤مري 
(9)

 ُمٓمٚمً٘م٤م.  

                                                        
 .( ؾم٘مٓم٧م ُمـ )ب، وج، ود(1)

واًمٗمْمؾ واًمؼميم٦م ًمألُم٤ميمـ وإؿمخ٤مص ٓ يثب٧م سم٤معمٜم٤مُم٤مت  مل أضمد ُمـ ذيمر هذه اًم٘مّم٦م همػم اعم١مًمػ.( 2)

 وإظمب٤مر همػم اًمث٤مسمت٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، واهلل أقمٚمؿ.

 ذم ٟمسخ٦م )د( سمدون واو.( 3)

 ذم ٟمسخ٦م )د( سم٢مصمب٤مت اًمٞم٤مء )راضمل(.( 4)

 ذم ٟمسخ٦م )أ( واًمتحٜمل.( 5)

 (.1/8(، وومتح اًمقه٤مب )1/37يٜمٔمر ًمقاُمع إٟمقار اًمبٝمٞم٦م )( 6)

 يٜمٔمر اعمّم٤مدر اًمس٤مسم٘م٦م.( 7)

 يٜمٔمر اعمّم٤مدر اًمس٤مسم٘م٦م.( 8)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج(.( 9)
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واصٓمالطًم٤م: ُم٤م يدلُّ قمغم اظمتّم٤مِص اعمٛمدوِح سمٜمقٍع ُمـ اًمٗمْم٤مئؾِ 
(1)

 . 

سمٕمده٤م:وُم٤م  ومجٚم٦م )احلٛمد(
(2)

 ُم٘مقُل اًم٘مقل.  

ًمٚمجٜمس، أو ًمٚمٕمٝمد،: و)أل( ذم )احلٛمد( 
(3)

 أو ًمالؾمتٖمراق.  

واؾمتقضمف اًمزخمنمي
(4)

يمقهَن٤م ًمٚمجٜمس،
(5)

ًمالظمتّم٤مص، ومتٗمٞمد  (هلل)م ذم ٕن اًمال 

ٓ ومردَ أٟمف 
(6)

 ُمٜمف ًمٖمػمه.  

همػمهواؾمتقضمف 
(7)

يمقهن٤م ًمالؾمتٖمراق 
(8)

ٕهن٤م شمٗمٞمد، 
(9)

اعمح٤مُمد ُمـ أي  أن مجٞمع 

ومرد
(10)

اعمخٚمقىم٤مت ختتصُمـ أومراد  
(11)

 سم٤مهلل.  

وأُم٤م يمقهن٤م )ًمٚمٕمٝمد(
(12)

، ومٕمغم ُمٕمٜمك: أن احلٛمَد اًمذي مَحَِد اهللُ سمف ٟمٗمَسف ومحَدُه سمف 

ٓ خترج قمـ  (هلل)أٟمبٞم٤مُؤه وأوًمٞم٤مُؤه، خمتصٌّ سم٤مهلل شمٕم٤ممم. وقمغم يمؾ ُمـ اًمثالصم٦م، اًمالم ذم 

 آظمتّم٤مص.

                                                        
 (.1383(، ويمت٤مب اًمٙمٚمٞم٤مت ٕيب اًمب٘م٤مء اًمٙمٗمقي )ص 1/120يٜمٔمر اًمٗمقايمف اًمدواين )( 1)

 .شوُم٤م سمٕمده» :ذم ٟمسخ٦م )ج(( 2)

 اجلٜمس.ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( شم٘مديؿ اًمٕمٝمد قمغم ( 3)

ؾ. شمقذم ( 4) أسمق اًم٘م٤مؾمؿ، حمٛمقد سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد اخلقارزُمل اًمزخمنمي، اعمٗمرس، ص٤مطم٥م اًمٙمِم٤مف واعمٗمّما

 (. 20/151هـ(. ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ) 538ؾمٜم٦م )

 .(1/9يٜمٔمر اًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ )( 5)

 .شٓ ومرق» :ذم ٟمسخ٦م )ب(( 6)

 ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج(. ٧م٘مٓم( ؾم7)

 (.1/29) اًمت٠مويؾ وطم٘م٤مئؼ اًمتٜمزيؾ ُمداركل ذم شمٗمسػمه اعمسٛمك: ( ُمٜمٝمؿ اًمٜمسٗم8)

 . شٓ شمٗمٞمد» :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج(( 9)

. ًمٖمػمه ُمٜمف ومردَ  ٓ أٟمف ومتٗمٞمد، ًمالظمتّم٤مص اهلل ذم اًمالم ٕن، ًمٚمجٜمس يمقهَن٤م اًمزخمنمي واؾمتقضمف»* وقمب٤مرة 

 .ؾم٤مىمٓم٦م ُمـ ٟمسخ٦م )د( شًمالؾمتٖمراق يمقهن٤م همػمه واؾمتقضمف

 .شيم٤من»٤مدة زيذم ٟمسخ٦م )د( ( 10)

 .شاعمخٚمقق خيتص» :ذم ٟمسخ٦م )د(( 11)

 .شقمغم اًمٕمٝمد» :ذم ٟمسخ٦م )أ(( 12)
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وُم٤م  شيمٗم٤مه». ومجٚم٦م شاًمذي»ذم  شأل»: صٚم٦م شُمـ ويمال»: ُمبتدأ. وشاًمذي»وىمقًمف: 

 قُمٓمِػ قمٚمٞمف: ظمؼٌم. 

ل. و شويمال»: ُمٗمٕمقٌل سم٘مقًمف: شأُْمَره»وىمقًمف:   .شويمال»: ُمتٕمٚم ؼ سمـشإًمٞمف»إوا

إمم آظمره: ُمـ ؾمٚماؿ أُمَره إمم اهلل، يمٗم٤مُه ؾم٤مئر اعمٝمامت، وطمٗمٔمف  شُمـ ويمال»وُمٕمٜمك 

 ُمـ مجٞمع اعم١مذي٤مت.

إول واًمث٤مين، )اجلٜم٤مُس( شويمال»وسملم 
(1)

وهق: شمقاومؼ اًمٙمٚمٛمتلم ًمٗمًٔم٤م اًمتا٤مم،  

وظمٓم٤ًّم، واظمتالومٝمام ُمٕمٜمك
(2)

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ ﴿. يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

﴾ڱ ڱ
(3)

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.اًمث٤مين، حمذوٌف شم٘مديره: ويماله،  شويمال»وُمٗمٕمقل  .

ىمقًمف
(4)

: 

الِم اعمٜمِٕمؿِ ة ُمَ اَل اًمّما  ؿا صمُ  3  َع اًمسا

 

  ؿِ ٚمِ ْس يُمؾ  ُمُ اهْل٤مِدي وَ  قمغم اًمٜمابِل *

، شاحلٛمد»٤م سمٕمده٤م: مجٚم٦م اؾمٛمٞم٦م ُمٕمٓمقوم٦م قمغم وُم شاًمّمالة»ومٞمف ًمٚمٕمٓمػ. و شصُمؿا » 

واًمت٘مدير: صمؿ اًمّمالة ُمـ اعمٜمٕمؿ ُمع ؾمالُمف قمغم اًمٜمبل وُم٤م سمٕمده ُمـ آٍل وصح٥ٍم 

 وهمػِمهؿ.

ؾم٤ميمٜم٦ٌم ًمٚمرضورة. وآصمر اًمٜمبل قمغم اًمرؾمقل، عم٤م ذم ًمٗمظ اًمرؾمقل  شاًمٜمبل  »واًمٞم٤مُء ذم 

ُمـ آؾمتٝمج٤من.
(5)

 

                                                        
 .شضمٜم٤مس» :ذم ٟمسخ٦م )أ(( 1)

 (.1/74)ظمزاٟم٦م إدب  ( يٜمٔمر ذم2)

 . 55 ، أي٦م:اًمرومؾمقرة ( 3)

)ًمٚمسقد ذم اًمسقد آصم٤مر شمريمـ هب٤م * وىمًٕم٤م ُمـ اًمبٞمض يثٜمل أقملم اًمبٞمض( يٜمٔمر  * وُمٜمف ىمقل اسمـ اًمروُمل:

 (.1/74إدب ًمٚمحٛمقي ) ظمزاٟم٦م

  ، ؾم٘مٓم٧م ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(.شواهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. ىمقًمف»( قمب٤مرة 4)

( ُمراد اعم١مًمػ سم٤مٓؾمتٝمج٤من هٜم٤م: اؾمتٝمج٤من اًمقزن، وم٤مًمبٞم٧ُم ٓ يست٘مٞمُؿ وزُٟمف ويٙمقن ُمستٝمجٜم٤م ًمق أسمدل ًمٗمظ 5)

 اًمٜمبل سمٚمٗمظ اًمرؾمقل، واهلل أقمٚمؿ.
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ًمّمالة مجٞمَع اعمسٚمٛملم، ، ومل يذيمر أل وإصح٤مب: ًمتٕمؿ اشٚمؿٍ يمؾ  ُمس»وأشمك سمـ 

وًم٘مقًمف
موا»: × (1) شِإَذا َدَعْوتُْم فَعمِّ

(2)
هقاًمٜم٤مفمُؿ دظمقًَمف  ، ويرضمق

(3)
وُمـ حي٥م  

وُمٕمٚمقم أن اًمّمالة ُمـ اهلل رمح٦ٌم، وُمـ اعمالئٙم٦م اؾمتٖمٗم٤مٌر، وُمـ  وُمـ أطمبف ذم ذًمؽ.

اًمٖمػم شمرضٌع ودقم٤مءٌ 
(4)

. 

 ٦مــك اًمسالُمـٓ سمٛمٕمٜم،  ؿـٚمٞمـك اًمتسـ، سمٛمٕمٜم شالمـاًمس»و
(5) 

ٌأ ُمــــبــُم × قــإذ ه،  را
(6)

 

 مجٞمع اًمٜم٘م٤مئص.

 ، هق ُمقصؾ اًمٜمٕمٛم٦م إمم اًمٖمػم. شاعمٜمٕمؿ»:  وىمقًمف

                                                        
 .سمدون واو شًم٘مقًمف» :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(( 1)

 .شوم٤مقمٛمٛمقا» ٦م )د(:ٟمسخ، وذم شوم٠مقمٛمقا» :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج(( 2)

* وإصمر مل أىمػ قمٚمٞمف ذم دواويـ اًمسٜم٦م. ويذيمر هبذا اًمٚمٗمظ جمرًدا قمـ اإلؾمٜم٤مد ذم سمٕمض اًمٙمت٥م همػم ُمٕمزو 

(، وهن٤مي٦م اًمزيـ 1/221يٜمٔمر سمٚمٖم٦م اًمس٤مًمؽ ٕىمرب اعمس٤مًمؽ ٕمحد اًمّم٤موي )إمم ُمـ أظمرضمف ُمـ إئٛم٦م. 

حتٗم٦م اعمحت٤مج سمنمح اعمٜمٝم٤مج  (، وطمقار اًمنمواين قمغم71دئلم عمحٛمد سمـ قمٛمر اجل٤موي )صعمبتذم إرؿم٤مد ا

 (.10/432احلٛمٞمد اًمنمواين )ًمٕمبد

 ٧م ُمـ ٟمسخ٦م )د(.ؾم٘مٓم( 3)

 (. 553(، ويمت٤مب اًمٙمٚمٞم٤مت ٕيب اًمب٘م٤مء )ص3(، وشمٜمزيف اًمنميٕم٦م)ص2/482ٔمر ذح أيب داود ًمٚمٕمٞمٜمل)يٜم( 4)

 إن سمؾ سمّمحٞمح، ًمٞمس هذا(: 9/445ٛمقع ومت٤موى ورؾم٤مئؾ اًمٕمثٞمٛملم )ىم٤مل اسمـ قمثٞمٛملم رمحف اهلل يمام ذم جم

 .اًمٕمٚمؿ أهؾ ُمـ اعمح٘م٘مقن ذًمؽ قمغم وشمبٕمف اًمٕم٤مًمٞم٦م أسمق ىم٤مل يمام إقمغم، اعمأل ذم قمٚمٞمف صمٜم٤مؤه اعمرء قمغم اًمّمالة

 :[157: اًمب٘مرة] ﴾ڇڇ  چ چ چ چ ڃ﴿: شمٕم٤ممم ىمقًمف إول اًم٘مقل سمٓمالن قمغم ويدل

 مجعأ وهلذا أطمد، ًمٙمؾ شمٙمقن اًمرمح٦م ٕن اعمٖم٤ميرة، اًمٕمٓمػ ذم ٕصؾوا اًمّمٚمقات، قمغم اًمرمح٦م ومٕمٓمػ

 قمٚمٞمف؟ اهلل صغم ومالن: شم٘مقل أن جيقز هؾ: واظمتٚمٗمقا اهلل، رمحف ومالن: شم٘مقل أن جيقز أٟمف قمغم اًمٕمٚمامء

وىمقل سمٕمض اًمٜم٤مس: إن »(: 12/12وىم٤مل اًمسٕمدي رمحف اهلل يمام ذم ُمٙمتب٦م اًمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ اًمسٕمدي )

ُمـ اهلل اًمرمح٦م، هذا ىمقل ظم٤مـمئ، وخي٤مًمػ ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمسٜم٦م ذم شمٗمسػم اًمّمالة، وذم شمٗمسػم  اعمراد سم٤مًمّمالة

اًمرمح٦م، وم٢مهنؿ يٗمرىمقن سملم اًمرمح٦م وسملم اًمّمالة، سمؾ إن اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م ضم٤مءت سم٤مًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝمام، ىم٤مل ضمؾ 

، ومٚمق يم٤مٟم٧م اًمّمالة هل اًمرمح٦م عم٤م يم٤من [ 157: اًمب٘مرة] ﴾ ڇڇ چ چ چ چ ڃ﴿وقمال: 

 .ش٦م قمغم اًمّمالة وم٤مئدةًمٕمٓمػ اًمرمح

 (.3/176وهذا ىمقل اًمزهري. وىمٞمؾ: سمٛمٕمٜمك اًمسالُم٦م ُمـ أوم٤مت يمٚمٝم٤م. يٜمٔمر قمقن اعمٕمبقد )( 5)

 .شُمٜمزه قمـ» :ذم ٟمسخ٦م )ج(( 6)
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، هق: إٟمس٤مٌن طمٌر ذيمٌر أوطمل إًمٞمف سمنمٍع وإن مل ي١مُمر سمتبٚمٞمِٖمِف. شاًمٜمبل»وىمقًمف: 

واًمرؾمقُل ُمـ ُأُمر سم٤مًمتبٚمٞمغ، ومٝمق أظمصُّ ُمـ اًمٜمبل  
(1)

. 

ال قمغم شاهل٤مدي»وىمقًمف:   ظمالوًم٤م ًمٚمٛمٕمتزًم٦ماهلل دًٓم٦ًم، وإن مل شمٙمـ ُمقصٚم٦ًم، ، هق اًمدا
(2)

 

 ذم اؿمؽماـمٝمؿ يمقهن٤م ُمقصٚم٦م.

                                                        
 أمهٝم٤م:  ،اظمتٚمػ ذم ُمٕمٜمك يمؾ ُمـ اًمرؾمقل واًمٜمبل إمم أىمقال( 1)

 .سم٤مًمبالغ وأُمر إًمٞمف، أوطمل ُمـ واًمرؾمقل سم٤مًمبالغ، ي١مُمر ومل إًمٞمف، أوطمل ُمـ اًمٜمبل أن: اًم٘مقل إول 

 سمخؼم اهلل ٟمب٠مه ُمـ أن.  وأطمسٜمٝم٤م واًمرؾمقل، اًمٜمبل سملم ومروىم٤م ذيمروا وىمد» :رمحف اهلل احلٜمٗمل اًمٕمز أيب اسمـ ىم٤مل

. سمرؾمقل وًمٞمس ٟمبل ومٝمق همػمه، يبٚمغ أن ي٠مُمره مل وإن رؾمقل، ٟمبل ومٝمق همػمه، يبٚمغ أن أُمره إن اًمسامء،

 . (158 ص اًمٓمح٤موي٦م ذح. )شرؾمقٓ ٟمبل يمؾ وًمٞمس ، ٟمبل رؾمقل ومٙمؾ ، اًمٜمبل ُمـ أظمص وم٤مًمرؾمقل

 .اًمرؾمؾ ُمـ ىمبٚمف ُمـ ًمنمع اجمددً  سمٕم٨م ُمـ واًمٜمبل ضمديد، سمنمع إًمٞمف أوطمل ُمـ اًمرؾمقل: اًم٘مقل اًمث٤مين 

 ُمع ُمست٘مؾ وذع يمت٤مب إًمٞمف أٟمزل رؾمقل هق اًمذي اًمٜمبل أن سمٕمْمٝمؿ واؾمتٔمٝمر»ىم٤مل اًمِمٜم٘مٞمٓمل رمحف اهلل:  

 وإٟمام يمت٤مب قمٚمٞمف يٜمزل مل ُمـ هق اًمرؾمقل، همػم هق اًمذي اعمرؾمؾ اًمٜمبل وأن ٟمبقشمف، هب٤م صمبت٧م اًمتل اعمٕمجزة

 وي١مُمرون يرؾمٚمقن يم٤مٟمقا اًمذيـ إرسائٞمؾ سمٜمل يم٠مٟمبٞم٤مء ىمبٚمف، رؾمقل ذيٕم٦م إمم اًمٜم٤مس يدقمق أن إًمٞمف أوطمل

 (. 5/290. )أضقاء اًمبٞم٤من شاًمتقراة ذم سمام سم٤مًمٕمٛمؾ

  .ُمقاوم٘ملم ًم٘مقم أرؾمؾ ُمـ واًمٜمبل خم٤مًمٗملم، ًم٘مقم سمٕم٨م ُمـ اًمرؾمقل أن اًم٘مقل اًمث٤مًم٨م: 

 ُمع ُأرؾمؾ وم٢من سمف: اهلل أٟمب٠م سمام يٜمبكء وهق اهلل، يٜمبئف اًمذي هق وم٤مًمٜمبل»ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل:  

 ىمبٚمف، سم٤مًمنميٕم٦م يٕمٛمؾ إٟمام يم٤من إذا وأُم٤م رؾمقل، ومٝمق إًمٞمف: اهلل ُمـ رؾم٤مًم٦م ًمٞمبٚمٖمف اهلل أُمر ظم٤مًمػ ُمـ إمم ذًمؽ

 (.2/714. )اًمٜمبقات شسمرؾمقل وًمٞمس ٟمبل، ومٝمق رؾم٤مًم٦م: اهلل قمـ يبٚمٖمف أطمد إمم هق ُيرؾمؾ ومل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿ي١ميده ىمقًمف شمٕم٤ممم:  -واهلل أقمٚمؿ -وهذا أىمقى إىمقال ذم اعمس٠مًم٦م 

 [.44اعم١مُمٜمقن:]﴾ٿٿپڀڀڀڀٺٺٺٺٿ﴿وىمقًمف:،[52اًمذاري٤مت:]﴾ڀڀڀڀ

، وسمٚمٖم٧م ؿم٠موه٤م ذم اًمٕمٍم اًمٕمب٤مد : ومرىم٦م يمالُمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م، فمٝمرت ذم أول اًم٘مرن اًمث٤مين اهلجرياعمٕمتزًم٦م (2)

إول. وهؿ أشمب٤مع واصؾ سمـ قمٓم٤مء وقمٛمرو سمـ قمبٞمد، اًمذيـ ىم٤مًمقا: إن ُمرشمٙم٥م اًمٙمبػمة ًمٞمس يم٤مومًرا وٓ 

ُم١مُمٜم٤ًم، سمؾ هق ذم ُمٜمزًم٦م سملم اعمٜمزًمتلم، وىم٤مًمقا سمخٚمؼ اًم٘مرآن، وضمحدوا اًمرؤي٦م، ويٙمذسمقن سمٕمذاب اًم٘مؼم، 

ٛمٕم٦م ظمٚمػ أطمد ُمـ أهؾ اًم٘مبٚم٦م إٓ وراء ُمـ يم٤من قمغم واًمِمٗم٤مقم٦م، واحلقض، وٓ يرون اًمّمالة وٓ اجل

(، وشمٚمبٞمس إسمٚمٞمس 49-1/46(، واعمٚمؾ واًمٜمحؾ )81 ذًمؽ يمت٤مب اًمسٜم٦م ًمإلُم٤مم أمحد)صأهقائٝمؿ. اٟمٔمر ذم

 (.521(، وذح اًمٓمح٤موي٦م )ص30ٓسمـ اجلقزي )ص
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ىمقًمف
(1)

 : 

ـُ  4  وسمٕمُد وم٤مإلٟمس٤مُن ًمٞمَس حَيُْس

 

ٓا   ـُ تْ سماَم حيٗمُٔمُف ويُ  إ  ِ٘م

 
 ٦مْ ٓؾمٞماام طمٗمُظ إُمقِر اعمِْمِٙمٚمَ  5

 

َٚم٦مْ   ٤م إمَِم اًمُٕمال ُُمَقص    وم٢مهنا

 
ىمبُؾ »وُمثٚمٝم٤م -ش سمٕمدُ »ًمٞمٕمٚمؿ أنا 

(2)
، هل٤م ذم اًمٕمرسمٞم٦م أرسمٕم٦م أطمقال، وذًمؽ أٟمؽ إُم٤م -ش

أن شمذيمر اعمْم٤مف واعمْم٤مف إًمٞمف، أو شمذيمر اعمْم٤مف وحتذف اعمْم٤مف إًمٞمف وشمٜمقي 

وٓ شمٜمقي ؿمٞمًئ٤م، أو شمذيمر اعمْم٤مف وحتذف اعمْم٤مف إًمٞمف  صمبقت ًمٗمٔمف، أو شمذيمر اعمْم٤مف

وشمٜمقي صمبقت ُمٕمٜم٤مه
(3)

 . 

ـْ » ٟمّمًب٤م قمغم اًمٔمرومٞم٦م، ودمرمه٤م سمـ إطمقال: أٟمؽ شمٕمرهبام وم٤مٕول ُمـ ، ويْم٤موم٤من شُِم

ـْ »زيٍد وسمٕمَد قمٛمرٍو، وشمٗمٕمؾ ذًمؽ سمـ  إمم اًمٔم٤مهر واًمْمٛمػم، شم٘مقل: ضمئ٧ُم ىمبَؾ   . ش ُِم

شىمبَؾ »وُمث٤مل إض٤موم٦ِم 
(4)

﴾ ڱ ڱ﴿إمم اًمْمٛمػم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  
(5)

 وئ ەئ﴿ 

﴾وئۇئ
(6)

إمم اًمْمٛمػم )ىمقًمف شمٕم٤ممم( شسمٕمد»وُمث٤مل إض٤موم٦ِم . 
(7)

 ىت مت خت﴿: 

﴾يت
(8)

﴾ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿
(9)

. 

                                                        
 .شىمقًمف»( ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( سمدون: 1)

 ، وهق شمّمحٞمػ.ش أطمقال أرسمٕم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم هل٤م ٞمؾىم سمٕمدُ  أنا  ًمٞمٕمٚمؿ»اًمٕمب٤مرة ذم ٟمسخ٦م )د(: ( 2)

وُمثؾ )ىمبؾ وسمٕمد(: همػم، وطمس٥م، وأول، ودون، واجلٝم٤مت اًمس٧م، وهل: أُم٤مُمؽ، وظمٚمٗمؽ، وومقىمؽ، ( 3)

 (.3/72وحتتؽ، ويٛمٞمٜمؽ، وؿمامًمؽ، شمبٜمك ذم طم٤مًم٦م واطمدة وشمٕمرب ذم اًمب٤مىمل. يٜمٔمر ذح اسمـ قم٘مٞمؾ )

 .شذًمؽ»( ذم ٟمسخ٦م )د( : 4)

 .42 ، آي٦ماحل٩مؾمقرة ( 5)

 .54/ 52 ، آي٦مإٟمٗم٤ملؾمقرة ( 6)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )د(( 7)

 .50 ، آي٦ماعمرؾمالتؾمقرة ( 8)

 .10 ، آي٦ماحلنمؾمقرة ( 9)
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حُيذف اعمْم٤مف إًمٞمف وُيٜمقىحل٤مًم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: أن ا
(1)

صمبقت ًمٗمٔمف، ومُٞمْٕمَرسم٤مِن اإلقمراب  

اعمذيمقر، ًمٜمٞم٦م
(2)

يم٘مراءة اجلحدري ،اإلض٤موم٦م 
(3)

واًمُٕمَ٘مْٞمكم 
(4)

 ۉ ىَمْبؾِ  ۅۋۋ  ﴿

﴾ سَمْٕمدِ 
(5)

سمٖمػمسم٤مخلٗمِض  
(6)

ـْ سمٕمِده.  ، أي: ُمـ ىمْبِؾ اًمٖمٚم٥ِم وُِم ـٍ  شمٜمقي

)وٓ ُيٜمقى( ،٤مًم٦م اًمث٤مًمث٦م: أن ُي٘مٓمَٕم٤م قمـ اإلض٤موم٦ِم ًمٗمًٔم٤ماحل
(7)

إًمٞمف، ومُٞمٕمرسم٤مِن  اعمْم٤مف 

ٟم٤مِن، ومت٘مقل: ضمئتؽ ىَمْباًل وسَمْٕمًدا، وىم٤مل اًمِم٤مقمر:   أيًْم٤م اإلقمراَب اعمذيمقر، وًمٙمٜماٝمام ُيٜمَقا

أيم٤مد أهمص سم٤معم٤مء اًمٗمراِت           وؾم٤مغ زم اًمنماُب ويمٜم٧م ىمبالً 
(8)

 

حُيَذَف اعمْم٤مف إًمٞمف وُيٜمقى ُمٕمٜم٤مه: أن  احل٤مًم٦م اًمراسمٕم٦م
(9)

دون ًمٗمٔمف، ومُٞمْبٜمٞم٤من قمغم  

ؿ اًمْما
(10)

﴾ ۉ ۉ ۅ ۅ  ۋ ۋ﴿، يم٘مراءة اًمٕمنمة: 
(11)

هوهذ. 
(12)

- احل٤مًم٦م 

 ، هل اًمتل ُذيِمَرْت ذم اًمٜمٔمؿ. -اًمراسمٕم٦م

٤م»واًمقاو ٟم٤مئب٦ٌم قمـ  ٤م»، وشأُما  سمٕمَد ش ُمٝمام»ٟم٤مئب٦ٌم قمـ  شأُما
ٍ
ـْ ُمـ رء ، واعمٕمٜمك: ُمٝمام يٙم

 ... إمم آظمره. ، وم٤مإلٟمس٤مُن ×ٚم٦ِم واحلٛمدًم٦ِم واًمّمالِة واًمسالِم قمغم اًمٜمبل اًمبسٛم

                                                        
 ، وٓ ومرق.ش شَمـحذف اعمْم٤مف إًمٞمف وشَمٜمقي»: ذم ٟمسخ٦م )ج، ود(( 1)

 .سمٜمٞم٦م :ذم ٟمسخ٦م )ج(( 2)

ذ اًم٘مراءة قمرًض٤م قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ىمتف، قمـ اسمـ قم٤مصؿ سمـ أيب اًمّمب٤مح، أسمق اعمجنم اجلحدري اًمبٍمي. أظم( 3)

 (. 1/349هـ(. هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م ) 128قمب٤مس. ىمرأ قمٚمٞمف أسمق اعمٜمذر ؾمالم سمـ ؾمٚمٞمامن. شمقذم ؾمٜم٦م )

قمقن اًمٕم٘مٞمكم. ًمف اظمتٞم٤مر ذم اًم٘مراءة. أظمذ اًم٘مراءة قمرًض٤م قمـ ٟمٍم سمـ قم٤مصؿ. روى اًم٘مراءة قمٜمف اعمٕمغم سمـ ( 4)

 (.1/606قمٞمسك. هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )

 .4 ، آي٦ماًمرومؾمقرة ( 5)

 .. وٓ ومرقُمـ همػم :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(( 6)

 .أو ٓ ُيٜمقىذم ٟمسخ٦م )أ(: ( 7)

ـ اًمّمٕمؼ. يٜمٔمر ظمزاٟم٦م إدب )8)  (، وًمس٤من اًمٕمرب ُم٤مدة )ح م م(.1/426( وذم رواي٦م: سم٤معم٤مء احلٛمٞمؿ. واًمبٞم٧م ًمٞمزيد سم

 .حتذف اعمْم٤مف إًمٞمف وشمٜمقي ُمٕمٜم٤مهذم ٟمسخ٦م )ج(: ( 9)

ع.3/72ٔمر ذح اسمـ قم٘مٞمؾ )يٜم( 10)  (، سمتٗمّمٞمؾ ُمقؾما

 .4 ، آي٦ماًمرومؾمقرة ( 11)

 ُمـ ٟمسخ٦م )د(. ٧مؾم٘مٓم( 12)
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ل وؾُمٛم 
(1)

اإلٟمس٤مُن سمذًمؽ 
(2)

أظمًذا ُمـ اًمت٠مٟمس، وهق اعمٞمُؾ إمم اًمٌمء واًمريمقُن  

إًمٞمف
(3)

وُمثٚمف، 
(4)

اإلٟمس اعم٘م٤مسمؾ ًمٚمجـ، وم٢مٟمف أقمٜمل ًمٗمظ اإلٟمس، ىمٞمؾ ومٞمف: إٟمف ُم٠مظمقذ  

ك ُمـ َٟم٠َمَس إذا حترا
(5)

ـا ، أو ُمـ اًم ت٠مٟمس اعمت٘مدم ذطمف. واجلـ اعم٘م٤مسمؾ ًمف ُم٠مظمقذ ُمـ ضَم

قا سمذًمؽ ٓؾمتت٤مرهؿ قمـ أقملم اًمٜم٤مس إذا اؾمتؽم، وؾُمٛمُّ
(6)

. 

ـُ »وىمقًمف:  إمم آظمر اًمبٞم٧م، ُمٕمٜم٤مه: إن اإلٟمس٤من ٓ حيّمؾ ًمف قمٔمٛم٦م  شًمٞمَس حَيُْس

 إٓ سمام حيٗمٔمف قمـ فمٝمر ىمٚم٥م ويت٘مـ ذًمؽ، أي: ،وذف قمٜمد اهلل وقمٜمد اًمٜم٤مس

وحيٙمٛمف
(7)

وُمثؾ هذه اًمٕمب٤مرة ذم اًم٘مرب ُم٤م ىم٤مًمف  ُمٕم٤مٟمٞمف واًمبح٨م قمام يتٕمٚمؼ سمف. سمٗمٝمؿ 

اًمِمٛمس اسمـ اجلزري
(8)

 ذم ـمٞمبتف، وٟمّمف:  

 حٗمٔمف ويٕمرُف ـإٓ سمام ي             وسمٕمد وم٤مإلٟمس٤مُن ًمٞمس ينمُف 

شُم٤م»شمستٕمٛمؾ سمـ ، ًمٗمظ ٓؾمٞمام إمم آظمره...شٓؾِمٞماام»وىمقًمف: 
(9)

اًمٜم٤مومٞم٦م وسمدوهن٤م، 

٤م طمٗمظ يمذا، ومٞمٙمقن ُمٕمٜم٤مه٤م ذم شمريمٞم٥م اًمبٞم٧م: ظمّمقًص وُمٕمٜم٤مه٤م: ظمّمقًص٤م يمذا و

                                                        
 .ويسٛمك :ذم ٟمسخ٦م )ب، ود(( 1)

 .ويسٛمك اإلٟمس٤من سمذًمؽ، ٕٟمف أظمذ ُمـ اًمت٠مٟمس :اًمٕمب٤مرة ذم ٟمسخ٦م )د(( 2)

ٝم٤م. وي٘م٤مل ًمٚمسالح: طمديثَ  ٥مُّ ، وُمٜمف: أٟمس٦م: وهل اجل٤مري٦م اًمٓمٞمب٦م اًمٜمٗمس اًمتل حُت شأٟمس٧م سمٗمالن»( ي٘م٤مل: 3)

 (.6/10(، وًمس٤من اًمٕمرب )2/279اعم١مٟمس٤مت، ٕن اًمرضمؾ يست٠مٟمس سمسالطمف. يٜمٔمر اعمحٞمط ذم اًمٚمٖم٦م )

وىم٤مل سمٕمْمٝمؿ: ؾمٛمل اإلٟمس٤من إٟمس٤مًٟم٤م، ٕن قمقاُمٝمؿ يست٠مٟمس سمٕمْمٝمؿ سمبٕمض، وظمقاصٝمؿ يست٠مٟمسقن سمٙمالم  

ت٠مٟمسقن سمف دون همػمه. يٜمٔمر شمٗمسػم اًمسٚمٛمل اهلل وقمب٤مدشمف، وإوًمٞم٤مء يست٠مٟمسقن سمٕمج٤مئ٥م اًم٘مدرة، وإيم٤مسمر يس

(2/363.) 

 ، سمدون ه٤مء.ش وُمثؾ» :ذم ٟمسخ٦م )ج(( 4)

وىمٞمؾ: اؿمت٘م٤مىمف ُمـ اًمٜمقس، وهق اًمتحرك، ؾمٛمل سمف ًمتحريمف ذم إُمقر اًمٕمٔم٤مم، وشمٍمومف ذم إطمقال ( 5)

(، وًمس٤من اًمٕمرب 15/423اعمختٚمٗم٦م وأٟمقاع اعمّم٤مًمح. يٜمٔمر شم٤مج اًمٕمروس ُمـ ضمقاهر اًم٘م٤مُمقس )

(6/10.) 

 (: وؾمٛمل اجلـ ضمٜم٤ًّم، ٕهنؿ ُُمـْجَتٜمُّقن قمـ رؤي٦م اًمٜم٤مس، أي: ُمتقارون.6/10ىم٤مل ذم ًمس٤من اًمٕمرب )( 6)

 ، سمدون واو. ش حيٙمٛمف» :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(( 7)

هـ(. هم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م  833حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد سمـ قمكم سمـ يقؾمػ سمـ اجلزري، اعم٘مرئ اعمِمٝمقر. شمقذم ؾمٜم٦م )( 8)

(2/247.) 

 .ش يستٕمٛمؾ سمال اًمٜم٤مومٞم٦م» :ذم ٟمسخ٦م )د( (9)
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اًمٖم٤مُمْم٦مإُمقر 
(1)

، أي: اًمتل يبٕمد ومٝمؿ ُمٕمٜم٤مه٤م، طمث٤ًّم قمغم آقمتٜم٤مء، سمدرك إُمقر 

 اخلٗمٞم٦م اًمتل يّمٕم٥م ومٝمٛمٝم٤م.

ٜمٞمتف اؾمٌؿ سمٛمٜمزًم٦م ُمثؾ وزًٟم٤م وُمٕمٜمًك، وقمٞمٜمف ذم إصؾ واو، وشمث شٓؾمٞماام»)صمؿ إنا 

 واضم٥ٌم، ىم٤مل صمٕمٚم٥م شٓ»ٚمٞمف، ودظمقُل اًمقاو قمغم قم شٓ»ؾمٞم٤من. وشمِمديُد ي٤مئف ودظمقُل 
(2) 

شوٓؾمٞماام يقم سمداره ضمٚمجؾ»تٕمٛمٚمف قمغم ظمالف ُم٤م ضم٤مء ذم ىمقًمف: : ُمـ اؾم
(3)

ومٝمق  

 خمٓمئ. اٟمتٝمك. 

(يم٘مقًمف)وذيمره همػمه أٟمف ىمد خُيٗمػ، وىمد حتذف اًمقاو، 
(4)

 : 

 ووم٤مء قم٘مٍد سمف ُمـ أقمٔمؿ اًمُ٘مَرب    ْف سم٤مًمٕم٘مقد وسم٤مٕصمامن ٓ ؾِمَٞمامومِ 

 ز ذم آؾمؿ اًمذي سمٕمده٤م اجلرُّ واًمرومُع ُمٓمٚمً٘م٤م، واًمٜمّم٥ُم أيًْم٤م إذا يم٤من ٟمٙمرًة. وجيق

ش وٓؾمٞماام يقم»وىمد روي هبـ، 
(5)

 ش ُم٤م» ٤مجلر أرضمحٝم٤م، وهق قمغم اإلض٤موم٦م، و، وم

﴾ی  ی ی﴿زائدٌة سمٞمٜمٝمام ُمثُٚمٝم٤م ذم: 
(6)

 . 

واًمرومع قمغم أٟمف ظمؼم سمٛمْمٛمر حمذوف، وُم٤م ُمقصقًم٦م أو ٟمٙمرة ُمقصقًم٦م سم٤مجلٛمٚم٦م، 

ًمت٘مدير: وٓ ُمثؾ اًمذي هق يقم، أو: ٓ ُمثؾ رء هق يقم، ويْمٕمٗمف ٟمحق: وٓؾمٞماام وا

غم ُمـ يٕم٘مؾ. وقمغم قم شُم٤م»ئد اعمرومقع ُمع قمدم اًمٓمقل وإـمالق زيد، طمذف اًمٕم٤م

 ومتح٦م إقمراب، ٕٟمف ُمْم٤مف.  ش ءر»اًمقضمٝملم ومٗمتح٦م 

﴾ مئ  حئ جئ  ی ﴿ذم ٟمحق:  شُمثؾ»واًمٜمّم٥م قمغم اًمتٛمٞمٞمز سمٕمد 
 (7)

 . 

                                                        
 .ش اًمٖم٤مئّم٦م اًمتل» :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(( 1)

هـ(. يٜمٔمر سمٖمٞم٦م  291أمحد سمـ حيٞمك سمـ زيد، أسمق اًمٕمب٤مس، إُم٤مم أهؾ اًمٙمقوم٦م ذم اًمٜمحق واًمٚمٖم٦م. شمقذم ؾمٜم٦م )( 2)

 (.1/396اًمققم٤مة ًمٚمسٞمقـمل )

ـّ  ًمَؽ  َيقمٍ  ُرّب  أٓ( اًمبٞم٧م ُمـ ُمٕمٚم٘م٦م اُمرئ اًم٘مٞمس، ىم٤مل: 3) . يٜمٔمر ضُمْٚمُجؾِ  سمَِداَرةِ  يقمٍ  ؾمٞمااَم  وٓ * َص٤مًمٍِح  ُِمٜمُْٝم

 .(26ديقان اُمرئ اًم٘مٞمس )ص 

 .شويم٘مقًمف» :ذم ٟمسخ٦م )أ، وج(( 4)

 .اًمبٞم٧م اًمس٤مسمؼ( 5)

 .(28) ، آي٦ماًم٘مّمصؾمقرة ( 6)

 .(109) ، آي٦ماًمٙمٝمػؾمقرة ( 7)
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٦م، واًمٗمتح٦م ومتح٦م سمٜم٤مء، ُمثٚمٝم٤م ذم )ٓ رضمؾ(. وأُم٤م اٟمتّم٤مب اإلض٤موم يم٤موم٦م قمـ و)ُم٤م(

، ومٛمٜمٕمف اجلٛمٝمقر، وىم٤مل اسمـ اًمده٤مناعمٕمروم٦م ٟمحق: )وٓؾمٞمام زيد(
(1)

: ٓ أقمرف ًمف 

آؾمتثٜم٤مئٞم٦م.  ٝمف سمٕمْمٝمؿ سم٠من )ُم٤م( يم٤موم٦م، وأن )ٓؾمٞماام( ُٟمزًم٧م ُمٜمزًم٦م )ٓ(وضمًٝم٤م. ووضما 

: سم٠من آؾمتثٜم٤مء خُمرج وُم٤م سمٕمده٤م داظمٌؾ  رج مم٤م ُمـ سم٤مب إومم. وأضمٞم٥م: سم٠مٟمف خُم  وردا

، وأٟمف عم٤م ىمبٚمٝم٤م. وقمغم هذا، ومٞمٙمقن اؾمتثٜم٤مًء ُمٜم٘مٓمًٕم٤م(أومٝمَٛمف اًمٙمالم اًمس٤مسمؼ ُمـ)ُم٤م(
(2)

 . 

د ذًمؽ شمرهمٞمًب٤م ًمٚمتحّمٞمؾ صمؿ أيما
(3)

ُمقصٚم٦م، أي: )إمم( اًمٕمالسم٘مقًمف: وم٢مهن٤م إمم  
(4)

 

اعمراشم٥م اًمٕمٚمٞما٦م اعمحٛمقدة قمٜمد اهلل )شمٕم٤ممم(
(5)

 اهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. وقمٜمد ظمٚم٘مف، و 

صمؿ ىم٤مل
(6)

: 

 ؾِ ٙمِ ُُمِْم  ـْ ك ُمِ ٤م أشمَ ُمَ  ؿَ ٔمْ ٟمَ  ٤مكَ ٝمَ ومَ  6

 

  ؾِ ٘مُ اٟمْ وَ  ـ٘مـٞم دْ ٤م ومَ ٜمَ رسم   مِ اَل يمَ  

اصٓمالطًم٤م اؾمؿ ومٕمؾ ًمٗمظ ه٤مك ذم يمالم اًمٕمرب: 
(7)

سمٛمٕمٜمك: ظُمذ 
(8)

، وىمد شم٘مٚم٥م 

﴾ ڻ ں ں ﴿يم٤مومف مهزة، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 
(9)

. 

ْٚمؽ، إذا مجٕمتف واًمٜمٔمؿ ًمٖم٦م: اجلٛمع، ي٘م٤مل: ٟمٔمٛم٧ُم اًمٚم١مًم١م ذم اًمس 
(10)

 . 

                                                        
ٞمبقيف قمٍمه ووطمٞمد دهره، ذح ؾمٕمٞمد سمـ اعمب٤مرك سمـ اًمده٤من اًمبٖمدادي اًمٜمحقي، اًمٕمالُم٦م، أسمق حمٛمد، ؾم( 1)

اإليْم٤مح ٕيب قمكم ذم صمالصم٦م وأرسمٕملم جمٚمًدا، وذح اًمٚمَُّٛمع ٓسمـ ضمٜمل ذم جمٚمديـ وؾمامه اًمٖمرة. شمقذم ؾمٜم٦م 

 (.20/581هـ(. ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء ) 569)

 ، ُمـ ىمقًمف: )صمؿ إن ٓؾمٞماام( إمم ىمقًمف: )ُمٜم٘مٓمًٕم٤م(.ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ( 2)

 .ًمٞمحّمؾ :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج( (3)

 (. ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ودُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ( 4)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ج(.( 5)

 ُمـ ٟمسخ٦م )د(.  ٧مؾم٘مٓم صمؿ ىم٤مل (6)

 .اصٓمالطم٤مسمدون ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( ( ذم7)

 (40/532يٜمٔمر شم٤مج اًمٕمروس )( 8)

 19 :، آي٦ماحل٤مىم٦مؾمقرة ( 9)

 (33/496يٜمٔمر شم٤مج اًمٕمروس )( 10)
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اصٓمالطًم٤مويٓمٚمؼ 
(1)

: قمغم يمؾ يمالم ُم٘مٗمك ُمقزون ُم٘مّمقد
(2)

.  

وظمرج  .وظمرج سم٤معمقزون: اًمذي ٓ وزن ومٞمف .ىم٤مومٞم٦م ومٞمف)ومخرج سم٤معم٘مٗمك: اًمذي ٓ 

سم٤مًم٘مّمد: ُم٤م ضم٤مء ُمـ يمالم اهلل ويمالم رؾمقًمف(
(3)

قمٚمؿ . واًمٙمالم قمغم احلد ُمذيمقٌر ذم 

اًمٕمروض
(4)

 ، ومال ٟمٓمٞمؾ سمذيمره.

 م ذطمف ذم اًمبٞم٧م اًمذي ىمبٚمف.، شم٘مدا ًمف: )ُمـ ُُمِمٙمؾ( وىمق

د وىمقًمف: )يمالم رسمٜم٤م( ل قمغم ٟمبٞم ٜم٤م حمٛما اعمٙمتقب ذم إًمقاح  ×، أي: اًمٚمٗمظ اعمٜمزا

واعمّم٤مطمػ اعم٘مروء سم٤مًٕمسٜم٦م اعمحٗمقظ سم٤مٕذه٤من
(5)

،ٓ  اعمٕمٜمك
(6) 

شمٕم٤ممم()اًم٘م٤مئؿ سمذاشمف 
(7)

 

 اًمٕمٚمٞما٦م
(8)

. 

ظ اًمتل شمٜم٘مٚمٝم٤م إمم اًمٖمػم، ي٘م٤مل: شمّمحٞمح إًمٗم٤م، طم٨م قمغم وىمقًمف: )وم٘مٞم د واٟم٘مؾ(

(ٟم٘مؾ اًمٌمء)ىمٞماد اًمٌمء(، إذا أطمٙمٛمف وضبٓمف. وي٘م٤مل:)
(9)

واهلل إذا قمزاه إمم ىم٤مئٚمف،  ،

صمؿ ىم٤مل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
(10)

: 

 ٤مٗمٕمَ اًمٜما  صمؿا  اًم٘مبقَل  ٠مُل ؾْم أَ وَ  7

 

  كقمَ وَ  ـْ ُمَ ٍع وَ ٤مُمِ ؾَم وَ  ٍئ ٤مرِ ٘مَ ًمِ  

 
                                                        

 .أيًْم٤م(: ٟمسخ٦م )ب، وج، ود ( ذم1)

 (.127يٜمٔمر اًمتٕمريٗم٤مت )ص ( 2)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ج(، وذم ٟمسخ٦م )ب( ٟمحقه.( 3)

 .اًمبٞم٧م اًمذي ىمبٚمف :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج(( 4)

وم٤محل٤مصؾ أن هذا اًم٘مرآن اعمحٗمقظ ذم اًمّمدور، اعم٘مروء سم٤مًٕمسٜم٦م، اعمٙمتقب ذم اعمّم٤مطمػ، هق يمالم اهلل ( 5)

ُمٜمف،  ×٠مًمٗم٤مفمف وُمٕم٤مٟمٞمف، شمٙمٚماؿ سمف اهلل شمٕم٤ممم، ومسٛمٕمف ضمؼميؾ ُمٜمف، وشمٙمٚماؿ سمف ضمؼميؾ، ومسٛمٕمف اًمٜمبل شمٕم٤ممم سم

ٔمر ، ومسٛمٕمتف ُمٜمف أُمتف وطمٗمٔمتف قمٜمف. وم٤مًمٙمالم يمالم اًمب٤مري، واًمّمقت صقت اًم٘م٤مرئ. يٜم×وشمٙمٚماؿ سمف اًمٜمبل 

 ( ٟمحقه.19، 1/16(، وُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من )51ُمذيمرة أصقل اًمٗم٘مف ًمٚمِمٜم٘مٞمٓمل )ص

 .(اًم٘مديؿزي٤مدة: )ٟمسخ٦م )د(  ذم( 6)

 (.إمم) :ذم ٟمسخ٦م )أ(( 7)

 ( 180(، ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م )ص 12/120هذا ىمقل إؿم٤مقمرة واًمُٙمالسمٞم٦م. يٜمٔمر جمٛمقع اًمٗمت٤موي )( 8)

 .سمدون )اًمٌمء( سخ٦م )ب، وج، ود(( ذم ٟم9)

 ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(. ٧مؾم٘مٓم ( قمب٤مرة )واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ(. )صمؿ ىم٤مل(10)
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ٓا عم٤م يم٤من اًم٘مبقل واًمٜمٗمع أُمريـ ٟمٗمٞمسلم، ٓ  سمٛمٕمقٟم٦م ُمـ اهلل  يٛمٙمـ اًمقصقل إًمٞمٝمام إ

  قمز وضمؾ وُمزيد شمقومٞمؼ وقمٜم٤مي٦م، ؾم٠مهلام اًمٜم٤مفمؿ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم.

واعمراد
(1)

ذًمؽسم٤مًم٘مبقل: إصم٤مسم٦م اهلل قمز وضمؾ  
(2)

 اًمٗم٤مقمؾ قمغم قمٛمٚمف اًمذي ضم٤مء سمف. 

واعمراد سم٤مًمٜمٗمع: اإلىمب٤مل ُمـ اًمٜم٤مس قمغم ذًمؽ اًمٌمء وشمٚم٘مٞمٝمؿ ًمف سم٤مًم٘مبقل، 

  قمز وضمؾ سم٢مصم٤مسمتٝمؿ قمٚمٞمف.وإيّم٤مهلؿ إمم اهلل

غ آإمم  وىمقًمف: )ًم٘م٤مرئ...( ظمره: ُمٕمٓمقف قمغم حمذوف، شم٘مديره: زم وًم٘م٤مرئ. ؾمقا

 طمذومف رضورة اًمٜمٔمؿ.

 اعم٘مدُم٦م هذه وُمراد اًمٜم٤مفمؿ سمذيمر اعمٕمٓمقوم٤مت، حتّمٞمؾ اًمٜمٗمع ًمٙمؾ ُمـ وىمػ قمغم

أو ؾمامقًم٤م أو طمٗمًٔم٤م )أو يمت٤مسم٦ًم( ىمراءةً 
(3)

، إذا طمٗمٔمف، ي٘م٤مل: )وقمك اًمٌمء(
(4)

ؾ ومٕم. 

ذًمؽ طمرًص٤م قمغم شمٕمٛمٞمؿ اًمدقم٤مء، ويم٤من ُمـ طم٘مف أن يذيمر مجٞمع اعمسٚمٛملم ًمٞمٙمقن أؿمد ذم 

ًمٙمـ ُمٜمٕمف ُمـ ذًمؽ ضٞمؼ اًمٜمٔمؿ وُمراقم٤مت، اًمتٕمٛمٞمؿ
(5)

 صمؿ آظمتّم٤مر، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. 

ىم٤مل
(6)

: 

 دِ اطمِ قَ اًمْ  نِ قْ ٕمَ سمِ  أنَ  عُ نْمَ ٟمَ وَ  8

 

  دِ ائِ قَ ٗمَ اًمْ  ـَ ُمِ  ٤مهُ ٟمَ دْ َّم  ىمَ ٞماَم ومِ  

ٞم٧م إمم اًمتؼمي ُمـ احلقل واًم٘مقة، واًمتٕمٚمؼ سمٛمٕمقٟم٦م اهلل قمز وضمؾ، يِمػم هبذا اًمب 

آظمًذا ُمـ ىمقل سمٕمض اًمسٚمػ: اًمٚمٝمؿ إين شمؼمأت ُمـ طمقزم وىمقيت إمم طمقًمؽ 

وىمقشمؽ
(7)

. 

                                                        
 (.وم٤معمراد) :خ٦م )ج(ذم ٟمس( 1)

 ُمـ ٟمسخ٦م )د(. ٧مؾم٘مٓم( 2)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )د(.( 3)

 (.40/212يٜمٔمر شم٤مج اًمٕمروس )( 4)

 .(وضٞمؼ) :ذم ٟمسخ٦م )د(( 5)

 ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(. ٧مؾم٘مٓم ( )صمؿ ىم٤مل(6)

اًمدقم٤مء (، ومل يذيمره قمغم أٟمف طمدي٨م، إٟمام ىم٤مل: 1/8ذيمره اسمـ اًمٓم٘مٓم٘مل اًمٗمخري ذم أداب اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م )( 7)

(، وىم٤مل: إٟمف دقم٤مء ُمب٤مرك ًمتٗمري٩م 1/339)ًم٘م٤ميض قمٞم٤مض ذم يمت٤مب أزه٤مر اًمري٤مضاعمٚمٙمل. وذيمره ا

شم٥م اإلُم٤مم إقمرف حمٛمد سمـ اجلبػم= وضمدت سمخط ؾمٞمدي وؿمٞمخل اًمٙم٤مإزُم٤مت. وذيمره سمٓمقًمف وٟمّمف: 



 د.عبد الحميد الصاعدي: دراسة وتحقيقللبَقري            ..رح مذىبة اإلشكال فتح الكبير المتعال بش

ٖٔٙ 

وأض٤مف اًمٕمقن إمم اًمقاطمد دون همػمه، ٕٟمف ُمـ أؾمامء اهلل قمز وضمؾ، عم٤م ورد أٟمف 

ٓا وؾمٛمٕمتف ي٘مقل: ي٤م واطمد، ي٤م  × ُم٤مضمد، ٓ شُمزل قمٜمل ٟمٕمٛم٦م ىم٤مل: ُم٤م ًم٘مٞم٧م ضمؼميؾ إ

هب٤م قمكَما  أٟمٕمٛم٧م
(1)

ًمٜم٤مًمؽ ُمـ اهلل قمز وضمؾ سمٗمْمٚمف ورمحتف . ومٜمس٠مل ذ
(2)

 وإلظمقاٟمٜم٤م. 

وهل واًمٗمقائد: مجع وم٤مئدة،  .ُمتٕمٚمؼ سمـ)ٟمنمع(، وىمقًمف: )ومٞمام ىمّمدٟم٤مه ُمـ اًمٗمقائد(

ُمٜمفُم٤م يٙمقن اًمٌمء سمف أطمسـ طم٤مٓ 
(3)

شمٕم٤مممسمٖمػمه، واهلل  
(4)

صمؿ ىم٤مل أقمٚمؿ. 
(5)

: 

 اًم٘مرآنِ  ؾِ ـ ُُمِمٙمِ ك ُمِ شمَ أَ ٤م مِما  9

 

  ٤ميِن ا اًمٕمَ ٤م ذَ يَ  َس  يقٟمُ ذِم  ٔنَ اَ  *

 
ىمقًمف

(6)
 ُم١مظمر ُمراقًم٤م ًمٗمٔمف.  (أن ُمبتدأ)ظمؼم ُم٘مدم. وىمقًمف:  (مم٤م أشمك):  

يِمػم سمف إمم أٟمف مل يذيمر مجٞمع ُُمِمٙمالت اًم٘مرآن، ذم اًمبٞم٧م ًمٚمتبٕمٞمض،  و)ُِمـ(

وؾمٞم٠ميت ذم آظمر اعمٜمٔمقُم٦م إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم
(7)

 ،قمغم زي٤مدة سمٞم٤من سمٕمض اعمِمٙمالتاًمٙمالم 

  ًمٞمٕمؿا ٟمٗمٕمٝم٤م سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم وإرادشمف.

سمٞم٤من عم٤م وأشمك، وُم٤م سمٕمده صٚم٦م اعمقصقل. واًم٘مرآن ذم اًمٚمٖم٦م: : اًم٘مرآن(وىمقًمف: )ُمِمٙمؾ 

اجلٛمع
(8)

اعمتٚمق، ٟم٘مؾ إمم اعمجٛمقع 
(9)

 . 

                                                           

 طمقزم وىمقيت،ُم٤م ٟمّمف: دقم٤مء ُمب٤مرك ًمتٗمري٩م إزُم٤مت: اًمٚمٝمؿ إين شمؼمأت ُمـ  -رمحف اهلل شمٕم٤ممم وقمٗم٤م قمٜمف-=

واؾمتقصم٘م٧م سمحقًمؽ وىمقشمؽ، أرين قمج٤مئ٥م ًمٓمٗمؽ، وهمرائ٥م طمٙمٛمتؽ وىمدرشمؽ، وأشمٜمل سمٗمرج ُمـ قمٜمدك 

ضم٧م يقؾمػ اًمّمديؼ ٟمبٞمؽ، ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم  .يمام ومرا

٨م قمكم سمـ ( ذم شمرمج٦م حمٛمد سمـ أمحد سمـ حيٞمك اًمدُمِم٘مل، ُمـ طمدي51/164أظمرضمف اسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مرخيف )( 1)

ما شئت أن أرى جبريل متعلًقا بأستار الكعبة، وىو يقول: يا واحد، »: ×اهلل  ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل أيب ـم٤مًم٥م 
. واحلدي٨م ضٕمٞمػ، ضٕمٗمف إًمب٤مين ذم اًمسٚمسٚم٦م شيا ماجد، َل تُزل عني نعمة أنعمت بها عليَّ إَل رأيتو

 (.4449( سمرىمؿ )9/438اًمْمٕمٞمٗم٦م )

 ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ج(.( 2)

 ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د(.( 3)

 ود(.٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب، ( ؾم4)

 ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج(. ٧مؾم٘مٓم صمؿ ىم٤مل (5)

 ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ج(.( 6)

 إمم : زي٤مدةذم ٟمسخ٦م )أ(( 7)

 (5/79يٜمٔمر ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م )( 8)

 (اعمتٕمٚمؼ) :ذم ٟمسخ٦م )ج، ود(( 9)



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٖٔٚ 

ل قمغم اًمٜمبل اعمٜم٘مقل قمٜمف سم٤مًمتقاشمر اعمٙمتقب ذم اعمّم٤مطمػ × وومرس سم٤مًمٙمالم اعمٜمزا
(1)

 

اعم٘مروءأو 
(2)

اًمتٗمت٤مزاينُمـ طم٤مؿمٞم٦م اًمسٕمد  .
(3)

قمغم 
(4)

 اًمٙمِم٤مف. اٟمتٝمك. 

وقمب٤مرة اًمسٞمد
(5)

قمٚمٞمف أيًْم٤م 
(6)

: اًم٘مرآن ُمّمدر سمٛمٕمٜمك اجلٛمع. ي٘م٤مل: ىمرأت اًمٌمء 

ىمرآًٟم٤م: مجٕمتف. وسمٛمٕمٜمك اًم٘مراءة، ي٘م٤مل: ىمرأت اًمٙمت٤مب ىمراءًة وىمرآًٟم٤م. صمؿ ٟم٘مؾ إمم هذا 

 راد هٜم٤م.اعمجٛمقع اعمٜمزل قمغم اًمرؾمقل، وهق اعم

(ذم يقٟمسوىمقًمف: )
(7)

، اطمؽمز سمف قمام ذم اًمب٘مرة
(8)

وإٟمٗم٤مل 
(9)

ويقؾمػ 
(10)

، وم٢من 

اهلٛمزة ومٞمٝم٤م ًمٞمس٧م ًمالؾمتٗمٝم٤مم
(11)

. 

، أي: اًم٘م٤مصد. ويٛمٙمـ أن يٙمقن سمٛمٕمٜمك اعمٕمتٜمل، ُمـ ىمقهلؿٕم٤مين(ي٤م ذا اًم):  وىمقًمف
(12)

 :

، إذا شم٘مٞماد سمف وطمرص قمٚمٞمف(اقمتٜمك سم٤مًمٌمء)
(13)

م ذح اعمُِمٙمؾ،  واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.  . وشم٘مدا

                                                        
 (.3(، ورؾم٤مًم٦م ذم أصقل اًمٗم٘مف ًمٚمسٕمدي )ص 19-1/16يٜمٔمر ُمٜم٤مهؾ اًمٕمروم٤من )( 1)

 (.اعم٘مرر) :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج(( 2)

هـ(، وأظمذ  712سمـ قمٛمر سمـ قمبد اهلل اًمٕمجٛمل، اًمِمٞمخ ؾمٕمد اًمديـ اًمتٗمت٤مزاين اًمِم٤مومٕمل، وًمد ؾمٜم٦م ) ٛمقد( حم3)

قمـ اًم٘مٓم٥م وهمػمه. وشم٘مدم ذم اًمٗمٜمقن، واؿمتٝمر ذيمره وـم٤مر صٞمتف واٟمتٗمع اًمٜم٤مس سمتّم٤مٟمٞمٗمف. ًمف: ذح 

ذًمؽ.  اًمٕمْمد، وذح اًمتٚمخٞمص، وذح قمغم اعمٗمت٤مح، وذح قمغم اًمتٜم٘مٞمح، وطم٤مؿمٞم٦م قمغم اًمٙمِم٤مف، وهمػم

. ٟمس٥م هذا اًمٙمت٤مب إمم ؾمٕمد اًمديـ اًمتٗمت٤مزاين يمؾٌّ ُمـ احل٤مومظ اسمـ طمجر ذم هــ 793ؾمٜم٦م  ُم٤مت سمسٛمرىمٜمد

 (.2/285(، واًمسٞمقـمل ذم سمٖمٞم٦م اًمققم٤مة )2/377إٟمب٤مء اًمٖمٛمر )

 .شمٙمررت هذه اًمٙمٚمٛم٦م ذم ٟمسخ٦م )أ(( 4)

 قمالُم٦م يم٤من، اًمنمق سمالد قم٤ممل» :اًمٕمٞمٜمل قمٜمف ىم٤مل. قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمكم، وهق: اعمراد سمف اًمنميػ اجلرضم٤مين( 5)

 اًمققم٤مة سمٖمٞم٦م. )هـ 814: وىمٞمؾ، 816 ؾمٜم٦م شمقذم .اعمقاىمػ وذح اًمتٕمريٗم٤مت: ُمٜمٝم٤م ُمّمٜمٗم٤مت، ًمف. شدهره

 (.125 ص اًمبٝمٞم٦م اًمٗمقائد) ،(2/196

 (.1/3طم٤مؿمٞم٦م اجلرضم٤مين قمغم شمٗمسػم اًمٙمِم٤مف )أي ذم ( 6)

 چ چ﴿، [51:آي٦م] ﴾ېئ  ېئ ېئ ۈئ ۈئ ﴿اعمراد آٔن اعمستٗمٝمؿ هب٤م، وهل ذم ُمقضٕمل يقٟمس. ( 7)

 .[91:آي٦م] ﴾چ 

 [.71:آي٦م] ﴾ڃ ڃ ڄ ﴿ُمثؾ ( 8)

 [.66:آي٦م] ﴾ں  ں ڱ ڱ﴿( 9)

 [.51:آي٦م] ﴾ىئ  ىئ ېئ ﴿( 10)

 .9، واجلـ آي٦م: 18( يمذًمؽ ُم٤م ذم ؾمقرة اًمٜمس٤مء آي٦م: 11)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د( ُمـ ىمقهلؿ (12)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د(( 13)



 د.عبد الحميد الصاعدي: دراسة وتحقيقللبَقري            ..رح مذىبة اإلشكال فتح الكبير المتعال بش

ٖٔٛ 

صمؿ ىم٤مل
(1)

: 

 

10  ًٓ كشمَ أَ وَم٤مًمٜما٘مُؾ أوا
(2)

 عِ ٜم٤مومِ ًمِ  

 

ػْمٍ همَ  ـْ قمَ  كُ اًمؽما وَ  
(3)

  عِ ٤مزِ ٜمَ  ُمُ اَل سمِ  

 ع ٛمِ ٤مؾمتَ أيًْم٤م ومَ  سٝمٞمُؾ اًمتا  ؿُ وقمٜمٝمُ  11 

 

  عبِ شمَ  كٍ رْ شمَ  عْ ُمَ  ةَ محزَ  ـْ قمَ  واًمسٙم٧ُم  

دْ ىمَ واًمٜم٘مُؾ َُمْع ُمدٍّ وىمٍٍم  12 
(4)

 كأشمَ  

 

٤م ًم٘م٤مًمقنَ     ٤متَ بَ صمَ  وورشٍ  طم٘مًّ

  ْؾ قمٜمٝمام ُٟم٘مِ  ا اًمتسٝمٞمُؾ وهٙمذَ  13 

 

  ْؾ ُٔمٜمتؿ ضُمٕمِ  غم ىمٍٍم ا قمَ ذَ هَ  

، ًمٞمٕمٚمؿ أن اهلٛمزةىمقًمف: )وم٤مًمٜم٘مؾ( 
(5)

سمٕمدإذا وىمٕم٧م  
(6)

مهزة آؾمتٗمٝم٤مم يمام ذم  

)ىمقًمف(
(7)

ذم ُمقضٕمل يقٟمس ﴾چ﴿ : 
(8)

ُمقضٕم٤من سم٤مٕٟمٕم٤مم ﴾ڀ﴿و،
(9)

 ،

سمٞمقٟمس ﴾چ﴿و
(10)

واًمٜمٛمؾ 
(11)

 ﴾آًمسحر﴿، و
(12)

 ىمراءة أيب قمٛمروذم 
(13)

  ،سمٞمقٟمس 

                                                        
 .ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(ؾم٘مط ُمـ  واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. صمؿ ىم٤مل (1)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ج(( 2)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( قمـ همػمه( 3)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د(( 4)

 (.1/377أي مهزة اًمقصؾ. يٜمٔمر اًمٜمنم )( 5)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د(( 6)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ج(( 7)

اًمتل ًمٚمتٕمريػ، صمؿ (. وأصؾ اًمٙمٚمٛم٦م )آن( قمَٚمٌؿ قمغم اًمزُم٤من احل٤مرض، صمؿ دظمٚم٧م قمٚمٞمف )أل( 91، و51آي٦م )( 8)

 دظمٚم٧م قمٚمٞمف مهزة آؾمتٗمٝم٤مم.

 (. وذم ٟمسخ٦م )ب، وج( يُمتب٧م )ذم إٟمٕم٤مم(.144( و )143ؾمقرة إٟمٕم٤مم آي٦م )( 9)

 .(59ؾمقرة يقٟمس، آي٦م )( 10)

 .(59ؾمقرة اًمٜمٛمؾ، آي٦م )( 11)

 .(81ؾمقرة يقٟمس، آي٦م )( 12)

 ذم ًمٞمس. اًمبٍمي اًمٕمالء سمـ قمامر اسمـ همػم ذًمؽ. إصح، وىمٞمؾ، وهق اظمتٚمػ ذم اؾمٛمف وم٘مٞمؾ: زسما٤من( 13)

(، وؾمػم أقمالم 1/83يٜمٔمر شمرمجتف ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مراء )هـ(.  154. شمقذم ؾمٜم٦م )ُمٜمف ؿمٞمقظًم٤م أيمثر اًمسبٕم٦م اًم٘مراء

 (.1/288(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )6/407اًمٜمبالء )



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٖٜٔ 

ًمٚم٘مراء اًمسبٕم٦م ومٞمام قمدا إظمػم وضمٝم٤من: إسمدال مهزة اًمقصؾ
(1)

 واعمد قمٚمٞمٝم٤م سم٘مدر 

صمالث أًمٗم٤مت
(2)

وطمٙمك اًمسخ٤موي .
(3)

أًمٗملمسم٘مدر  
(4)

، واًمقضمٝم٤من صحٞمح٤من. 

سم٠مٟمفوإيمثر ي٘مقًمقن 
(5)

يٛمدُّ سم٘مدر صمالث أًمٗم٤مت 
(6)

. واًمقضمف اًمث٤مين: شمسٝمٞمؾ مهزة 

اًمقصؾ
(7)

إدظم٤مل أًمػ سمٞمٜمٝمام. واًمقضمٝم٤من ىمرأ أسمق قمٛمروُمـ همػم  
(8)

هبام ذم آًمسحر
(9)

 ،

واًم٘مراء اًمست٦م ذم هذا سم٢مؾم٘م٤مط مهزة آؾمتٗمٝم٤مم
(10)

. 

 إذا
(11)

قمروم٧َم ذًمؽ، وم٤مقمٚمؿ أن ٟم٤مومًٕم٤م 
(12)

)ىمد( 
(13)

ىمرأ سم٤مًمٜم٘مؾ 
(14)

  ﴾چ﴿ذم 

                                                        
ئر إطمقال. ىم٤مل أًمًٗم٤م ظم٤مًمّم٦ًم، وضمٕمٚمقا اإلسمدال ٓزًُم٤م هل٤م، يمام يٚمزم إسمدال اهلٛمزة إذا وضم٥م ختٗمٞمٗمٝم٤م ذم ؾم٤م( 1)

اسمـ اجلزري: وسمف ىمرأٟم٤م ُمـ ـمريؼ اًمتذيمرة، واهل٤مدي، واهلداي٦م، واًمٙم٤مذم، واًمتبٍمة، واًمتجريد، واًمروض٦م، 

واعمستٜمػم، واًمتذيم٤مر، واإلرؿم٤مديـ، واًمٖم٤ميتلم، وهمػم ذًمؽ ُمـ ضمٚم٦م اعمٖم٤مرسم٦م واعمِم٤مرىم٦م، وهق أطمد اًمقضمٝملم 

 (.٤1/377مؾمؿ اًمِم٤مـمبل. يٜمٔمر اًمٜمنم )ذم اًمتٞمسػم، واًمِم٤مـمبٞم٦م، واإلقمالن. واظمت٤مره أسمق اًم٘م

 ٕضمؾ اًمس٤ميمٜملم.( 2)

قمكم سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمّمٛمد اًمسخ٤موي، أسمق احلسـ، اإلُم٤مم اًمٕمالُم٦م قمٚمؿ اًمديـ ؿمٞمخ ُمِم٤ميخ اإلىمراء ( 3)

هـ(. يٜمٔمر ُمٕمروم٦م اًم٘مراء  643هـ(، وشمقذم ؾمٜم٦م ) 559سمدُمِمؼ، ص٤مطم٥م يمت٤مب ومتح اًمقصٞمد، وًمد ؾمٜم٦م )

 (.1/568(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )2/631)

 (.2/307( ومتح اًمقصٞمد )4)

 ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د(( 5)

 (.148يٜمٔمر اًمبدور اًمزاهرة )ص ( 6)

سملم سملم ىمٞم٤مؾًم٤م قمغم ؾم٤مئر اهلٛمزات اعمتحريم٤مت سم٤مًمٗمتح إذا وًمٞمتٝمـ مهزة آؾمتٗمٝم٤مم. وسمف ىمرأ اًمداين قمغم ؿمٞمخف، ( 7)

قد ص٤مطم٥م وهق ُمذه٥م أيب ـم٤مهر إؾمامقمٞمؾ سمـ ظمٚمػ ص٤مطم٥م اًمٕمٜمقان، وؿمٞمخف قمبد اجلب٤مر اًمٓمرؾم

 (.1/377اعمجتبك. وهق اًمقضمف اًمث٤مين ذم اًمتٞمسػم، واًمِم٤مـمبٞم٦م، واإلقمالن. يٜمٔمر اًمٜمنم )

 ذم ٟمسخ٦م )أ( قمٛمرو.( 8)

 * ؾمٞمذيمر اعم١مًمػ ُمذه٥م أيب ضمٕمٗمر ومٞمام سمٕمد، ٕٟمف ومّمؾ اًمسبٕم٦م قمـ اًمٕمنمة.

 81ؾمقرة يقٟمس، آي٦م ( 9)

اًمّمٚم٦م ذم اهل٤مء ىمبٚمٝم٤م ًٓمت٘م٤مء اًمس٤ميمٜملم. أي: ىمرؤوا هبٛمزة وصؾ قمغم اخلؼم ومتس٘مط وصالً، وحتذف ي٤مء ( 10)

 (.1/377يٜمٔمر اًمٜمنم )

 واو )ج( سمزي٤مدةذم ٟمسخ٦م ( 11)

 سم٤معمديٜم٦م اًم٘مراءة ري٤مؾم٦م إًمٞمف اٟمتٝم٧م ٟم٤مومع سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ أيب ٟمٕمٞمؿ، ُمقمم ضَمْٕمَقٟم٦م سمـ ؿمٕمقب اًمٚمٞمثل.( 12)

(، 1/107ُمٕمروم٦م اًم٘مراء )ذم ظمالوم٦م اهل٤مدي. يٜمٔمر شمرمجتف ذم  (هـ 169)شمقذم ؾمٜم٦م  .إًمٞمٝم٤م اًمٜم٤مس وص٤مر

 (.2/330وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ج(( 13)

 أي سمٜم٘مؾ طمريم٦م اهلٛمزة إمم اًمالم وطمذف اهلٛمزة.( 14)
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ٖٕٓ 

ُمع اعمد
(1)

واًم٘مٍم 
(2)

قمغم أٟمف مل يٕمتد ، وم٤معمدُّ 
(3)

 قمغم أٟمف اقمتد سمف، واًم٘مٍُم  ،سم٤مًمٕم٤مرض 

ًمٙمقن اًمسٙمقن زال سم٤مًمٜم٘مؾ
(4)

. وقمٜمف شمسٝمٞمؾ مهزة اًمقصؾ ُمـ همػم إدظم٤مل هذا يمٚمف 

 ﴾ژ  ﴿قمغم ىمٍم 
(5)

ًمقرش 
(6)

 . 

أُم٤م ىم٤مًمقن
(7)

ؾ وُمّده. وهذا هق اعمراد سم٘مقًمف: ومٚمٞمس ًمف إٓ ذًمؽ قمغم ىمٍم اعمٜمٗمّم 

( ًٓ شمتٛمٞماًم ًمٚمٗم٤مئدةع اعمذيمقرة إمم آظمره. وإٟماام ذيمرُت اعمقاض أشمك ًمٜم٤مومع( وم٤مًمٜم٘مؾ وا
(8)

 . 

همػمٍ قمـ  واًمؽمكوىمقًمف: )
(9)

 ، أي همػم ٟم٤مومع.(

، أي سمال )مم٤مٟمع(وىمقًمف: )سمال ُمٜم٤مزع( 
(10)

 ذم ذًمؽ. 

وىمعسمف إمم أن هذا ُمِم٤مسمف ًمٚمٝمٛمز اًمذي إمم آظمره، يِمػم  وىمقًمف: )واًمسٙم٧م...(
(11)

 

ومٞم٠ميت سم٤مًمسٙم٧م وقمدُمف ُمع ُمد اًمبدل واًمتسٝمٞمؾ  ﴾پ﴿، وَ ﴾ڳ﴿، يَمـىمبٚمف)أْل(

يمذًمؽ، أي ُمع اًمسٙم٧م وقمدُمف
(12)

. 

                                                        
 .ذم ٟمسخ٦م )د( سم٤معمد( 1)

 .ويمالمه٤م ُمع ىمٍم اًمالم( 2)

 .ي٘مٞم د :ذم ٟمسخ٦م )ج(( 3)

 (.144( يٜمٔمر اًمبدور اًمزاهرة )ص4)

 ٞمٝم٤م. أي اًمبدل اعمت٘مدم قمٚم( 5)

 أي ذم طم٤مل اضمتامقمٝم٤م ُمع اًمبدل ىمبٚمٝم٤م ُمع وصٚمٝم٤م، ومٚمف صمالصم٦م قمنم وضمًٝم٤م.( 6)

٥م سمذًمؽ ًمِمدة سمٞم٤مضف، واؾمٛمف قمثامن سمـ ؾمٕمٞمد، أسمق  . اٟمتٝم٧م إًمٞمف رئ٤مؾم٦م اإلىمراء سم٤مًمدي٤مر ؾمٕمٞمد* ورش ًُم٘م 

 (.1/502) (، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م1/152ُمٕمروم٦م اًم٘مراء ) شمرمجتف ذميٜمٔمر هـ(.  197اعمٍمي٦م ذم زُم٤مٟمف. شمقذم ؾمٜم٦م )

ع وقمٞمسك سمـ وردان. شمقذم ؾمٜم٦م قمٞمسك سمـ ُمٞمٜم٤م، يٙمٜمك أسم٤م ُمقؾمك، ىم٤مرئ اعمديٜم٦م وٟمحقهي٤م. ىمرأ قمغم ٟم٤موم( 7)

 (.1/615(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )1/155هـ(. يٜمٔمر شمرمجتف ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مراء )220)

 .ًمٚم٘م٤مقمدة :ذم ٟمسخ٦م )د(( 8)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( همػمه( 9)

 .٤مزقم٦مذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( أي سمال ُمٜم( 10)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د(( 11)

إسمدال مهزة اًمقصؾ أًمًٗم٤م  : ذم طم٤مًم٦م اًمقصؾ، ومه٤مإوضمف هل: أن خلٚمػ قمـ محزة وضمٝملم وشمٗمّمٞمؾ هذه( 12)

ُمع إؿمب٤مع اعمد ًمٚمس٤ميمٜملم، وشمسٝمٞمٚمٝم٤م سملم سملم، ويمؾ ُمٜمٝمام ُمع اًمسٙم٧م. وًمف ذم طم٤مل اًمقىمػ قمٚمٞمٝم٤م مخس٦م قمنم 

 =                                                                                        (.144وضمًٝم٤م. اٟمٔمره٤م ذم اًمبدور اًمزاهرة )ص 
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، يِمػم سمف إمم أن محزة: )شمبع( وىمقًمف
(1)

 ىمرأ هبذه إرسمٕم٦م، وشمبٕمف اًمٜم٤مس ومٞمف.  

إمم آظمره، شم٘مدم ذطمف وىمقًمف: )ُمع ُمد وىمٍم...(
(2)

، وٓ يٕمد شمٙمراًرا، ٕن 

ل ذم سمٞم٤من أن ٟم٤مومٕمً  وأنا ٤م يٜم٘مؾ، إوا
(3)

ىمقًمف واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.اًمٜم٘مؾ،  همػمه يؽمك 
(4)

: 

طٍ قمَ  ؿا صمُ  14  دّ ٕمُ هل٤م يَ  غم شمقؾمُّ
 

َه٤م وُمُ  ىمٌٍم   َٓ ٌط سم٠ُمو   دّ شمقؾمُّ
 

 ذِم  واىمٍُمْ  طْ غم يمؾٍّ ومقؾم  قمَ  ؿا صمُ  15

 

ِ ٤م ذَ ك يَ ٤م أشمَ ُمَ  ظْ ٤مطمٗمَ ومَ  ٔنَ اَ    ي ا اًمرسا

 
ـْ  16 َٚم  طِ اًمتقؾمُّ  عَ أيْم٤ًم ُمَ  وؾمٝم 

 

  طِ بِ ُت واْض رْ يمَ ٤م ذَ ُمَ  ظْ ٗمَ ٤مطْم ومَ  واًم٘مٍُم  

 
صمؿىمقًمف: )

(5)
﴾ڀ﴿ ، أي ًمِــقمغم شمقؾّمط هل٤م( 

(6)
 . 

ًمف()وىمق
(7)

ىمٍم شمقؾّمط ًمس٤مُمع مما٤م سمٕمده سمٞماٜمف سم٘مقًمـف : )، أي: يٕمده اد(ٕمُ يَ : )

سم٠موٓه٤م
(8)

. واعمراد سم٠موٓه٤م: ًمٗمظ إًمػ سمٕمد آؾمتٗمٝم٤مموُمد(
(9)

، َوطَمَذف طمرف 

، ٕٟمف ؿم٤مئع ذم يمالم اًمٕمرب ٟمٔماًم وٟمثًرا، وىمد ؾُمٛمع ُمـ اًمٕمٓمػ ُمـ ىمقًمف: )شمقؾّمط(

يمالُمٝمؿ: أيمٚم٧م ظمبًزا متًرا زسمًدا
(10)

. 

                                                           

شمسٝمٞمٚمٝم٤م سملم  -2إسمدال مهزة اًمقصؾ أًمًٗم٤م ُمع إؿمب٤مع اعمد وُمع اًمسٙم٧م.  -1وخلالد أرسمٕم٦م أوضمف وصالً: = 

اًمتسٝمٞمؾ سملم سملم وشمرك اًمسٙم٧م  -4اإلسمدال ُمع اعمد اًمٓمقيؾ وشمرك اًمسٙم٧م.  -3سملم ُمع اًمسٙم٧م يمذًمؽ. 

 (.144أيًْم٤م. وذم طم٤مل اًمقىمػ ًمف يمام خلٚمػ. يٜمٔمر اًمبدور اًمزاهرة )ص 

اًمٕمراق، أي٤مم اعمٜمّمقر، ؾمٜم٦م  ٞم٥م سمـ قمامرة اًمزي٤مت اًمتٞمٛمل، ُمقمم سمٜمل قمجؾ. ُم٤مت سمحٚمقانمحزة سمـ طمب( 1)

 (.1/261(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )1/111هـ(. يٜمٔمر شمرمجتف ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مراء )156)

 (.12( قمٜمد ذح سمٞم٧م رىمؿ )2)

 .أنسمدون  (، ودوج، ب) ٟمسخ٦م ذم( 3)

 ج، ود(.ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب، و صمؿ ىم٤مل .واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ (4)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ج(( 5)

 أي: شمقؾمط اًمبدل ىمبٚمٝم٤م.( 6)

 .وذم ٟمسخ٦م )د( ٓ آُمٜمتؿ 

 .، سمدون واوىمقًمف :ذم ٟمسخ٦م )أ، ود(( 7)

 .ؾم٘مٓم٧م اهل٤مء ذم هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ ٟمسخ٦م )ج(( 8)

 .ًمٗمظ أن اًمتل سمٕمد آؾمتٗمٝم٤مم)ب، وج، ود(:  ٦مٟمسخ( ذم 9)

 وأىمّره هب٤م، اعمٕمٓمقف وإسم٘م٤مء اًمٕمٓمػ طمرف طمذف اًمٜمحقيلم ُمٕمٔمؿ وأضم٤مز»: قمٛمر خمت٤مر أمحد اًمديمتقرىم٤مل ( 10)

 ص٤مع ُمـ درمهف، ُمـ ديٜم٤مره، ُمـ رضمؾ شمّمدق»: احلدي٨م وُمٜمف اًمٗمّمٞمح، ذم ًمقروده اعمٍمي اًمٚمٖم٦م جمٛمع

ه،  =    .(2/877) اًمٚمٖمقي اًمّمقاب ُمٕمجؿيٜمٔمر  .ش(متًرا حلاًم، ؾمٛمًٙم٤م، أيمٚم٧م): وطمٙمل ،شمتره ص٤مع ُمـ سُمر 
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ٖٕٕ 

ًمفوىمق
(1)

ط واًم٘م: )صمؿ قمغم يمؾ( ٍم ي١مشمك سمقضمٝملم ، أي: قمغم يمؾ  واطمد ُمـ اعمد واًمتقؾمُّ

ط واىمٍم( ، ومّم٤مر ًمف ؾمت٦م أوضمف: شمقؾّمط وىمٍمسمٞماٜمٝمام سم٘مقًمف: )ومقؾم 
(2)

قمغم اعمد
(3)

. ويمذا
(4)

 

قمغم اًمتقؾّمط واًم٘مٍم
(5)

. 

ذم أنوىمقًمف: )
(6)

ط(  وُم٤م قمٓمػ قمٚمٞمف. ( ُمتٕمٚمؼ سم٘مقًمف: )ومقؾم 

، اًمرسيي(وىمقًمف: )ي٤م ذا اًمرس
(7)

هق اًمسٞمد، إؿم٤مرة إمم أن ُمـ طمٗمظ إوضمف وأشم٘مٜمٝم٤م  

ؾم٤مد قمغم همػمه، ومٝمق ُمـ سم٤مب اإلؿم٤مرة
(8)

 احلسٜم٦م، ٕٟمف ظم٤مـمبف ىمبؾ أن حيٗمظ. 

سمٕمد  ﴾ڀ ﴿إمم آظمره، يِمػم سمف إمم أٟمف ي٠ميت قمغم شمقؾّمط  أيًْم٤م...( وؾمّٝمٚمـوىمقًمف: )

أوضمف اًمبدل اًمست٦م: شمقؾّمط وىمٍم
(9)

زة اًمقصؾُمع اًمتسٝمٞمؾ، أي: شمسٝمٞمؾ مه
(10)

. 

إمم آظمره، أُمٌر ًمٚم٘م٤مرئ وىمقًمف: )وم٤مطمٗمظ...(
(11)

سم٤محلرص قمغم حتّمٞمؾ هذه إوضمف  

وضبٓمٝم٤م، أي: شم٘مٞمٞمده٤م طمٗمًٔم٤م وومٝماًم. واهلل شمٕم٤ممم
(12)

 أقمٚمؿ.  

ىمقًمف
(13)  : 
 دّ ٛمُ ومَ  ؿْ ُٔمٜمتُ  د  غم ُمَ قمَ  ؿا صمُ  17

 
ْٔ  ٛمزٍ هلِ     دّ ضُم وَ  ٍْمِ اًم٘مَ  عَ ُمَ  نَ ا
 

                                                           

، سمِفِ  اعمٕمٓمقِف  وسَمَ٘م٤مء اًمَٕمْٓمِػ  طَمْرف طمذفوم٘م٤مل: وظم٤مًمػ سمٕمْمٝمؿ يم٤مسمـ ُمٜمٔمقر، =  َأسمق ُِمٜمْفُ  طَمَٙمك إِٟمامو ؿَم٤مذٌّ

 ضٕمٞمٌػ  طمرف اًمٕمٓمػ وطمذف»(. وىم٤مل أيًْم٤م: 2/531. )ًمس٤من اًمٕمرب شمَتًْرا ؾَمَٛمًٙم٤م ظُمْبًزا َأيمٚم٧م»: قُمْثاَمنَ 

 ىمد أٟمف ًمؽوذ آظمتّم٤مر، ُمـ رضب ومٞمف اًمٕمٓمػ طمرف أن :ضٕمٗمف ووضمف آؾمتٕمامل، ذم ُمٕمدومٌ  اًم٘مٞم٤مس ذم

 اًمث٤مٟمٞم٦م ىم٤مم ومحذوم٧م قمٛمرو، وىم٤مم زيد ىم٤مم أصٚمف وقمٛمرو زيد ىم٤مم ىمقًمؽ أن شمرى أٓ اًمٕم٤مُمؾ، ُم٘م٤مم أىمٞمؿ

 إمم آظمتّم٤مر طمد دم٤موزت اًمٗمٕمؾ، قمـ اًمٜم٤مئب٦م اًمقاو سمحذف ذهب٧م وم٢مذا ُمٜمٝم٤م، قمقض يم٠مهن٤م اًمقاو وسم٘مٞم٧م

 (.10/281)ًمس٤من اًمٕمرب  .شذًمؽ رومض ومٚمذًمؽ واإلضمح٤مف، آٟمتٝم٤مك ُمذه٥م

  ٟمسخ٦م )أ، وب، ود(: سمدون واو.( ذم1)

 .أي: ذم اًمالم( 2)

 أي: إسمدال مهزة اًمقصؾ ُمع اعمد. وقمٚمٞمف شمقؾمط وىمٍم ذم اًمالم.( 3)

 (.ويمذًمؽ) :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(( 4)

 (.145-144يٜمٔمر اًمبدور اًمزاهرة )( 5)

 (.ٔنأ، ود(: )ذم ٟمسخ٦م )( 6)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ج(( 7)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( اًمبِم٤مرة( 8)

 . اًمالمذم( 9)

 ، صمؿ شمسٝمٞمؾ مهزة اًمقصؾ سملم سملم، وقمٚمٞمف شمقؾمط وىمٍم اًمالم.﴾ڀ﴿أي: شمقؾمط اًمبدل ىمبٚمٝم٤م ( 10)

 .أُمر اًم٘م٤مرئ :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(( 11)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ج(( 12)

 (( ؾم٘مط ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود13)
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ٖٕٖ 

 ٤مينًمثا ا دا ٛمُ ؾٍّ ومَ غم يمُ قمَ  ؿا صمُ  18

 

سٝمٞمُؾ اًمتا وَ  هُ واىمٍُمْ  
(1)

  ٤ميِن ا اًمٕمَ ٤م ذَ يَ  

يدِ تَ ٤مىمْ ومَ  وىمٍٍم  دٍّ غم ُمَ ٠ميت قمَ يَ  19 
(2)

  

 

  

 
ًمقرش، وم٠مِت  ﴾ڀ﴿إمم آظمره، ًمٞمٕمٚمؿ أٟمؽ إذا ُمددَت  )صمؿ قمغم ُمد...( ىمقًمف:

قمٚمٞمف سم٤معمد
(3)

. صمؿ ي٠ميتآؾمتٗمٝم٤مم، واعمد واًم٘مٍم ذم أًمػ )ٔن(ذم إًمػ سمٕمد مهزة  
(4)

 

إًمػ اًمٙم٤مئٜم٦م سم٘مٍم ذم
(5)

(ٔن)سمٕمد اهلٛمزة اعمذيمقرة. واعمد ذم أًمػ  
(6)

وىمٍمه.  

ومٞمحّمؾ أرسمٕم٦م أوضمف، صمؿ ي٠ميت
(7)

سمتسٝمٞمؾ مهزة اًمقصؾ اًمٙم٤مئٜم٦م 
(8)

 سمٕمد مهزة آؾمتٗمٝم٤مم، 

(ٔن)واعمد واًم٘مٍم ذم أًمػ 
(9)

وطمٙمل شمقؾّمط أيًْم٤م ومل يٗمّمح سمف )اًمٜم٤مفمؿ(. 
(10)

 

ؿم٤مُمؾ ًمٚمتقؾّمط أن اًم٘مٍم اعم٘م٤مسمؾ ًمٚمٛمد ًمْمٕمٗمف. ويٛمٙمـ أن ي١مظمذ ُمـ اًمٜمٔمؿ، سم٤مقمتب٤مر 

واًم٘مٍم آصٓمالطمل، أقمٜمل ىمدر أًمػ، وضمٕمؾ اعمد
(11)

 سمٛمٕمٜمك اًمٓمقيؾ. 

، أي: اضمتٝمد، ُم٠مظمقذ ُمـ ىمقهلؿ: ُمـ ضمدا وضمدوىمقًمف: )وضمد(
(12)

، وىمقل
(13)

 

سمٕمض اًمسٚمػ: ًمٙمؾ جمتٝمد ٟمّمٞم٥م، وىمٞمؾ: إٟمف طمدي٨م
(14)

. 

                                                        
 وإول :ذم ٟمسخف )ب، وج، ود(( 1)

 . وذم ٟمسخ٦م )ب( يمت٥م ذم احل٤مؿمٞم٦م صمؿ ؿمٓم٥م.ود( ًمٚمبٞم٧م اًمذي يٚمٞمف ذم ٟمسخ٦م )ج، يمت٥م قمجز( 2)

 أي: إسمدال مهزة اًمقصؾ ُمع اعمد( 3)

 ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( شم٠ميت.( 4)

 ذم ٟمسخ٦م )ب( ذم إاًمػ اًمٙم٤مئٜم٤مت( 5)

 ًمٞمس ًمف إٓ اًم٘مٍم وم٘مط، وهق اعم٘مروء سمف.( 6)

 .شم٠ميت :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(( 7)

 ذم ٟمسخ٦م )ب( اًمٙم٤مئٜم٤مت ( 8)

 ل ىمبٚمٝم٤م )آُمٜمتؿ(، صمؿ شمسٝمٞمؾ مهزة اًمقصؾ، وقمٚمٞمف ُمد وىمٍم اًمالم.أي: ُمد اًمبد( 9)

 اًمٜمٔمؿ :ذم ٟمسخ٦م )أ(( 10)

 ذم ٟمسخ٦م )د( وضمٕمؾ اعمد ىمدر أًمػ سمٛمٕمٜمك اًمٓمقيؾ.( 11)

 ُمـ هق سمؾ ،سمحدي٨م ًمٞمس اًمتٛمٞمٞمز ذم(: 2/243مل أىمػ قمغم ُمـ ىم٤مًمف، ىم٤مل اًمٕمجٚمقين ذم يمِمػ اخلٗم٤مء )( 12)

 .َوًَم٩َم  ًَم٩ما  ُمـ طمدي٨م ويمذا اًمسٚمػ، سمٕمض يمالم ُمـ هق سمؾ ،ًمف أصؾ ٓ :اًم٘م٤مري وىم٤مل .اًمس٤مئرة إُمث٤مل

احلدي٨م ذم وًمٞمس٤م ،(ٟمّمٞم٥م جمتٝمد ًمٙمؾ) :سمٛمٕمٜمك وهق ،(َوضَمدَ  َوضَمدّ  ـمٚم٥م ُمـ) :ىمٞمؾ ورسمام :اًمٜمجؿ ىم٤مل

(، واعمّمٜمقع ذم ُمٕمروم٦م احلدي٨م اعمقضقع 226حدي٨م ًمٚمٕم٤مُمري )سماهـ. واٟمٔمر اجلد احلثٞم٨م ذم سمٞم٤من ُم٤م ًمٞمس 

 (.145ًمٚم٘م٤مري )

 وىمقًمف :ذم ٟمسخ٦م )د(( 13)

(: طمدي٨م )ًمٙمؾ جمتٝمد ٟمّمٞم٥م( ُمـ 145م احلدي٨م اعمقضقع )ص ىم٤مل اًم٘م٤مري ذم اعمّمٜمقع ذم ُمٕمروم٦م قمٚمق( 14)

 . اهـ.يمالم سمٕمْمٝمؿ. وذم ُمٕمٜم٤مه: )ُمـ ضمدا وضمد(، و)ُمـ ًَمـ٩ما وًم٩م(
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م ذ)قمغم يمؾ( وىمقًمف: طمف، أي: ُمـ اعمد واًم٘مٍم قمغم ُم٤م شم٘مدا
(1)

 . 

، أي: اشمبع ـمري٘م٦م اًمسٚمػ اعم٤مضلم ومٞمام رووه ُمـ ذًمؽ، واهلل وىمقًمف: )وم٤مىمتدي(

شمٕم٤ممم
(2)

أقمٚمؿ 
(3)

. 

 ي دِ تَ بْ شمَ وَ  فِ غم سمِ قمَ  ْػ ٘مِ شمَ  إنْ وَ    19
 

 فِ ضُم وْ أَ  ـْ ُمِ  ٦مٌ ٞمٝم٤م ؾمتا ومِ  نَ ْٔ اَ  20

 

  ضَمفِ وْ  إَ ٤م ذِم اهلِ غم إسمدَ ا قمَ ذَ وَ  

ط واىمْ  دْ واُمدُ  21   لِ  إوا ْن ذِم ٍُمَ ووؾم 

 

 كِم شمَ  صمالصم٦مٌ  غم اعمد  قمَ  ـْ ًمٙمِ  

طٍ  عْ سم٤معمد  ُمَ  22   اًم٘مٍْمِ وَ  شمقؾمُّ

 

 رِ ٙمْ ٟمُ  ػمِ ٖمَ سمِ  ٤مءَ ضَم  دْ ىمَ   ٓنَ ذِم  

ٓمَ وَ وَ  23  ٤مٔنَ سمِ  اىمٍُمْ وَ  ـْ ؾم 
(4)

 ِف رِ اقمْ وَ  

 

ٍل شمَ سمِ  طٍ غم شمقؾمُّ قمَ    لٗمِ ٠موا

 24  ْ َٓ أُ  وىمٍم   اًم٘مٍُم  ٚمٞمفِ ٤م قمَ هَ و

 

 ٍُم اًمٜما  أشم٤مكَ  ؾم٤مئغٌ   أنَ ذِم  

ـْ ؾَم وَ  25  ٚم  دُ ؿَم رْ شمُ  نَ َٓ  ُمد   عْ ُمَ  ٝم 

 

ٓمَ وَ وَ    دُ دا ٤م شُمَس هلَ  ٍُمْ اىمْ وَ  ـْ ؾم 

﴾ۆئۆئ ەئوئوئ ۇئ ۇئ ﴿، يٕمٜمل: ىمقًمف: )وإن شم٘مػ قمغم سمف( 
(5)

، أي:  ، وم٢مذا وىمٗم٧م قمٚمٞمٝم٤م

قمغم اهل٤مء ُمـ سمف، ومٚمؽ ذم )ٔن( قمغم وضمف اإلسمدال ؾمت٦م أوضمف: وذًمؽ أن ًمؽ ذم ُمد 

إًمػ
(6)

ٓم٤ًم وىمًٍما. ومٕمغمسمٕمد مهزة آؾمتٗمٝم٤مم ُم  ا وشمقؾمُّ دًّ
(7)

ن   ٔ اعمد ي٠ميت ذم
(8)

هذه  

اًمثالصم٦م
(9)

ط ي٠ميت )ذم( . وقمغم اًمتقؾمُّ
(10)

ٔن 
(11)

شمقؾّمط وىمٍم. وقمغم اًم٘مٍم اًم٘مٍم  

(اُمدد)و]همػم. وهذا ُمٕمٜمك ىمقًمف: 
(12)

 . ووؾّمط[ 
                                                        

 (12( قمٜمد ذح سمٞم٧م رىمؿ )1)

  : )شمٕم٤ممم(سمدونٟمسخ٦م )ب، وج، ود( ذم ( 2)

 .ـ ٟمسخ٦م )د( ُمـ ىمقًمف: )ذطمف(... إمم )أقمٚمؿ(( ؾم٘مط ُم3)

 ذم طم٤مؿمٞم٦م ٟمسخ٦م )ب(. "ُمع واقمرف"( ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(: )سمث٤مٍن(، ويُمتب٧م 4)

 51 ، آي٦ميقٟمسؾمقرة ( 5)

 ذم ٟمسخ٦م )د( إًمٗملم( 6)

 ذم ٟمسخ٦م )د( وقمغم ( 7)

 ذم ٟمسخ٦م )ج( أن( 8)

 أي: اًم٘مٍم واًمتقؾّمط واإلؿمب٤مع.( 9)

 ٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )أ(.ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ؾم( 10)

 ذم ٟمسخ٦م )ج( أن( 11)

 ٤مُمدد.أ، ود( ومذم ٟمسخ٦م )( 12)



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٖٕ٘ 

)وىمقًمف(
(1)

، إؿم٤مرة إمم أن وىمقًمف: )ومٞمٝم٤م ؾمت٦م ُمـ أوضمف(. : )وىمٍم أوٓه٤م قمٚمٞمف اًم٘مٍم(

ٓ اًمتسٝمٞمؾ. هذه  إوضمف قمغم وضمف اًمبدل 

(إوضمفو)وىمقًمف: )ُمـ أوضمف( 
(2)

، سمٞمٜمٝمام ضمٜم٤مس اًمتحريػ، وهق: اظمتالف اًمٙمٚمٛمتلم 

ًمٗمًٔم٤م وُمٕمٜمًك ُمع اظمتالف طمريم٤مت اًمٚمٗمظ
(3)

. 

ٓ اظمتالف.ر(سمٖمػم ُٟمٙمْ وىمقًمف: ) ـ ذًمؽ و  ، أي: سمٖمػم ُمٜمع ُم

، أي شمقاومؼ اًمٜمٍموىمقًمف: )شمٗمل(
(4)

َب )احلرِج(، شمٙمٛمٞمؾ ًمٚمبٞم٧م، ىمّمد سمف إذه٤م
(5)

قمـ  

اًمٓم٤مًم٥ِم )واًمتخٞمػَم(
(6)

 ذم شمٚمؽ إوضمف. 

: أٟمؽ إذا ؾمّٝمٚم٧م مهزة اًمقصؾ شم٠ميت سمثالصم٦م أوضمف ، ُمراده إمم آظمره ..(وؾمّٝمٚمـ.وىمقًمف: )
(7)

 ،

: اعمد واًمتقؾمط واًم٘مٍم وهل
(8)

ن  ذم أًمػٔ 
(9)

. 

وىمقًمف
(10)

(شمسدد: ) 
(11)

ٕم٤ممم : إُمر اعمقاومؼ ًمٚمحؼ. واهلل شم : شمرزق اًمسداد، أي ، أي

 : أقمٚمؿ. صمؿ ىم٤مل

َن  26 ْٔ ُٛمدّ ومَ َوإِْن شُمِرْد َوىْمًٗم٤م قَمغم ا
(12) 

 
ٓمَ وَ وَ   ـْ ؾم 

(13)
ُ  اىمٍُمْ وَ   ِٕ َٓ  دُس ٤م شمَ هَ و

 
                                                        

 . سمدون واو ىمقًمف: (أ، وبذم ٟمسخ٦م )( 1)

 ذم ٟمسخ٦م )ب( زيدت هٜم٤م يمٚمٛم٦م وىمقًمف.( 2)

ضمٜم٤مس اًمتحريػ: ُم٤م اشمٗمؼ ريمٜم٤مه ذم قمدد احلروف وشمرشمٞمبٝم٤م، واظمتٚمٗم٤م ذم احلريم٤مت، ؾمقاء يم٤مٟم٤م ُمـ اؾمٛملم أو ( 3)

. يمَخْٚمِ٘مل وظُمُٚمِ٘مل، وُمٜمِذريـ وُمٜمَذريـ، احلُْٙمؿ واحِلَٙمؿ، ذًمؽ همػم ُمـ أو وومٕمؾ اؾمؿ ُمـ أو ومٕمٚملم

 (.1/87وٟمحقه٤م. يٜمٔمر ظمزاٟم٦م إدب )

 ذم ٟمسخ٦م )ج، ود( اًمٜمص.( 4)

ذم ٟمسخ٦م )أ( إذه٤مب اخلروج. وذم ٟمسخ٦م )ب، وج( إذا ه٤مب احلرج. وذم ٟمسخ٦م )د( إص٤مسم٦م احلرج. ( 5)

 ، واهلل أقمٚمؿ.ُم٤م أصمبتفواًمّمقاب 

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )د(، وذم اًمٜمسخ إظمرى يم٠مهن٤م )اًمتٛمّٞمز(، واهلل أقمٚمؿ. (6)

 ذم اًمالم.( 7)

أي: شمسٝمٞمؾ مهزة اًمقصؾ سملم سملم ُمع ىمٍم وشمقؾمط وُمد اًمالم. يٜمٔمر شمٗمّمٞمؾ مجٞمع هذه احل٤مٓت ذم اًمبدور ( 8)

 (.1/382اًمزاهرة )

 .ذم ٟمسخ٦م )ب( أن( 9)

 د(.ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )( 10)

 ٦م )ج( شمسد.( ذم ٟمسخ11)

 ذم ٟمسخ٦م )ب( شمسد، ويُمتب٧م ذم احل٤مؿمٞم٦م.( 12)

 .ذم ٟمسخ٦م )ج( ومقؾمٓمـ( 13)



 د.عبد الحميد الصاعدي: دراسة وتحقيقللبَقري            ..رح مذىبة اإلشكال فتح الكبير المتعال بش

ٖٕٙ 

 ٦مالصمَ اًمثا  عَ ُمَ  دٍ اطمِ ؾُّ وَ يمُ وَ  27

 

ٔنَ ذِم  
(1)

(غٌ ٤مئِ )ؾَم  
(2)

 ة٤مدَ يَ ال زِ سمِ  

 
طم٤مصؾ ُم٤م ذيمر ذم )هذيـ(

(3)
ٟمقهن٤م،  ، أي: قمغم(أنأٟمؽ إذا وىمٗم٧م قمغم) اًمبٞمتلم: 

وم٤مًمٙمالم قمغم طمذف ُمْم٤مف ومٞمام ىم٤مًمف اًمٜم٤مفمؿ، ومت٠ميت سمثالصم٦م أوضمف: ذم مهزة آؾمتٗمٝم٤مم اعمد 

ومٛمد ووؾمٓمـ واىمٍم )ُٕ(٘مٍم، وهق اعمراد سم٘مقًمف: )واًمتقؾّمط واًم
(4)

وٓه٤م )شمسد(
(5)

) . 

وىمقًمف
(6)

 ، أي: حتّمؾ ًمؽ اًمسٞم٤مدة.: )شمسد(

)ويمؾ(وىمقًمف: ]
(7)

شم٠ميت قمغم ُمد إًمػ  إمم آظمره، اعمراد ُمٜمف: أٟمؽ واطمد...[ 

، وقمغم اًمتقؾّمط ذم (ٔن)اًمٙم٤مئٜم٦م سمٕمد مهزة آؾمتٗمٝم٤مم سم٤معمد واًمتقؾّمط واًم٘مٍم ذم 

وم٤مجلٛمٚم٦م شمسٕم٦م أوضمف ،ويمذا قمغم اًم٘مٍم ،إًمػ شم٠ميت سم٤مٕوضمف اعمذيمقرة
(8)

 . 

دــ أؾمـد سمـٛمـحـؽ ُمـ٤مل ذًمــىم
(9)

ت٠مشمك ذ اًمِمٛمس اسمـ اجلزري. )وهذا ٓ يـٚمٛمٞمـ، شم

  ــس اسمـ٢من اًمِمٛمــ، ومـ)آٔن(ــدأت سمــتــ، واسم ف(ـــــ )سمـ٤مء ُمــٝمـًمك اـ٧م قمٚمـٗمـإٓ إذا وىم

                                                        
 .ذم ٟمسخ٦م )ج( يُمتب٧م أن( 1)

 .ذم ٟمسخ٦م )أ( ؾم٤مسمع( 2)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ج(.( 3)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ب(.( 4)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج(.( 5)

 .( ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(6)

 .، ُمـ همػم واويمؾ :ذم ٟمسخ٦م )أ(( 7)

واظمتّم٤مره٤م: إسمدال مهزة اًمقصؾ أًمًٗم٤م ُمع اعمد اعمِمبع واًم٘مٍم، صمؿ شمسٝمٞمٚمٝم٤م سملم سملم، وقمغم يمؾ ُمـ هذه ( 8)

اًمس٤مسمؼ واًمالطمؼ ُمع اًمقىمػ قمٚمٞمٝم٤م، واهلل  اًمبدلإوضمف اًمثالصم٦م شمثٚمٞم٨م اًمالم، وهذه ذم طم٤مل اٟمٗمراده٤م قمـ 

 .(1/382أقمٚمؿ. يٜمٔمر اًمبدور اًمزاهرة )

هٙمذا ذم مجٞمع اًمٜمسخ، وهق شمّمحٞمػ سمال ؿمؽ، إذ إن اسمـ أؾمد شمٚمٛمٞمذ اسمـ اجلزري اؾمٛمف أمحد سمـ أؾمد سمـ  (9)

قمبد اًمقاطمد سمـ أمحد اًمِمٝم٤مب، أسمق اًمٕمب٤مس، اسمـ أؾمد اًمديـ أيب اًم٘مقة إُمٞمقـمل إصؾ، اإلؾمٙمٜمدري 

٤مإلؾمٙمٜمدري٦م، واٟمت٘مؾ ُمٜمٝم٤م هـ( سم 808اعمقًمد، اًم٘م٤مهري، اًمِم٤مومٕمل، اعم٘مرئ، اعمٕمروف سم٤مسمـ أؾمد. وًمد ؾمٜم٦م )

 =اًمثااَلصَم٦م اًْم٘مَراَءات ذِم  واًمدُم٤مصم٦م ،واًمِم٤مـمبٞمتلم ،اًْمُ٘مْرآن َوطمٗمظ ،وم٘مٓمٜمٝم٤م اًْمَ٘م٤مِهَرة إمَِم  وهق ُمرضع صحب٦م أسمقيف
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ٖٕٚ 

اجلزري(
(1)

ٟمٔمؿ سمٞمتلم ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٘مٓمع 
(2)

 أن قمام ىمبٚمٝم٤م، وم٘م٤مل:  

ًمألزرِق 
(3)

  ذِمَ أن ؾمت٦ُم أوضمفٍ  

 

ًمذىقمغم وضمِف إسمداٍل  
(4)

  وصِٚمٝم٤م دمري 

ٓمـ دا وصَمٚم ٨ْم صم٤مٟمًٞم٤م صمؿ ومٛمُ    َوؾم 

 

سم٤مًم٘مٍِم ُمع )ىمٍِم(سمِف وسم٘مٍٍم صُمؿا  
(5)

  

 امومقضمدت ومٞمٝم)، ومٜمٔمرهتام (أن)صمؿ إن اسمـ أؾمد ذيمر سمٞمتلم يتٕمٚم٘م٤من سم٤مًمقىمػ قمغم  

زطم٤موًم٤م
(6)

يمثػًما مل أقمرومف، وًمٕمٚمف حتريػ ُمـ اًمٙمتب٦م( 
(7)

 ومراضمٕمٝمام.  

                                                           

ـِ  واًمٓمٞمب٦م ،ًمٚمجٕمؼمي= سْم  اجْلؼَْم  ذِم  َواعمْ٘مٜمع ،اًْمٕمُروض ذِم  واخلزرضمٞم٦م ،واعمٜمٝم٤مضملم ،وإًمٗمٞمتلم ،اجْلَزِري ِٓ

ـِ  واعم٘م٤مسمٚم٦م سْم   .َذًمِؽ َوهمػم اهل٤مئؿ، ِٓ

قمـ ظمٚمؼ يمثػم يْمٞمؼ اعم٘م٤مم سمذيمرهؿ هٜم٤م، ويمذًمؽ ُمـ أظمذ قمٚمٞمف. وأظمذ اًم٘مراءات قمـ همػم واطمد ُمـ  َوأظمذ

هـ( إمم ُمٙم٦م اعمنموم٦م. ويم٤من ي٘مرأ قمٚمٞمف ذم  827اًمث٘م٤مت أضمٚمٝمؿ احل٤مومظ اسمـ اجلزري، وؾم٤مومر ُمٕمف ؾمٜم٦م )

 ايٚم٦م سمٕم٘مب٦مد احلرام وأذن ًمف وؾمٛمع قمٚمٞمف صمالصمٞم٤مت أمحد اعمٜم٤مهؾ وهمػمه٤م طمتك أيمٛمؾ قمٚمٞمف يقم اًمّمٕمقد سم٤معمسج

. ًمف اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت، واؾمٛمف ُمدون ذم يمثػم ُمـ إضم٤مزات اًم٘مراءات. وهق ُمـ احْلَٜمَْبكِمّ  اعمْسٜمد ُمـ َويَمثػًِما

يٜمٔمر شمرمجتف ذم: هداي٦م اًم٘م٤مري هـ(.  882رضم٤مل ُمِمٞمخ٦م اجل٤مُمع إمحدي سمٛمديٜم٦م ـمٜمٓم٤م سمٛمٍم. شمقذم ؾمٜم٦م )

 (، وهمػمه٤م.4/122(، وهدي٦م اًمٕم٤مروملم )3/545(، وإيْم٤مح اعمٙمٜمقن )1/227، واًمْمقء اًمالُمع )(2/787)

 .يُمت٥م ذم احل٤مؿمٞم٦م ذم ٟمسخ٦م )أ( اسمـ اجلزريإمم  وهذا :ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ىمقًمف( 1)

 .ذم ٟمسخ٦م )ب( اًمٕمب٤مرة: ومٞمام يتٕمٚمؼ دمري سم٘مٓمع( 2)

 .ًمٚمزرق :ذم ٟمسخ٦م )د(( 3)

ًمزم  .ض٤مسمط حم٘مؼ صم٘م٦مقمٛمرو سمـ يس٤مر إزرق، أسمق يٕم٘مقب اعمدين صمؿ اعمٍمي.  * وإزرق هق: يقؾمػ سمـ

. شمقذم ذم طمدود ؾمٜم٦م سمٛمٍم واإلىمراء اًم٘مراءة ذم ظمٚمٗمف اًمذي وهق ورؿًم٤م ُمدة ـمقيٚم٦م، وأشم٘مـ قمٜمف إداء.

 (.2/402(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )106هـ(. يٜمٔمر ُمٕمروم٦م اًم٘مراء ) 240)

 .ذم ٟمسخ٦م )ب( ًمذا( 4)

 .اًم٘مٍمذم ٟمسخ٦م )أ( ( 5)

 (.1/359* يٜمٔمر اًمبٞمت٤من ذم اًمٜمنم )

 أو زي٤مدة أو ٟم٘مص ُمـ اًمِمٕمر ُمقازيـ ضمٕمٚم٧م اًمتل اًمسبٕم٦م إضمزاء ُمـ يم٤من ضمزء أي يٚمحؼ ُم٤ماًمزطم٤مف هق: ( 6)

 اًمِمٕمر ذم. ىم٤مل إصٛمٕمل: اًمزطم٤مف ؿمٕمر ُمٜمف يسٚمؿ يٙم٤مد وٓ شمسٙمٞمٜمف، أو شم٠مظمػمه أو طمرف شم٘مديؿ

(، واًمٕمٛمدة ذم حم٤مؾمـ 184، واًمتٛمثٞمؾ واعمح٤مرضة )ص (69يٜمٔمر ٟم٘مد اًمِمٕمر )ص  .اًمٗم٘مف ذم يم٤مًمرظمّم٦م

 (.1/138اًمِمٕمر )

 ذم ٟمسخ٦م )ب(: ومرأيتٝمام ذم هم٤مي٦م اًمٗمحش. وذم احل٤مؿمٞم٦م )ومٚم٘مٞمتٝمام(. ( 7)
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ٖٕٛ 

وم٤مىمت٣م ذًمؽ أن إوضمف ٓ شمت٠مشمك إٓ
(1)

قمام ىمبٚمٝم٤م. ومل أر أطمًدا  (أن)قمغم ىمٓمع  

ُمٕمٝم٤م، وي٠ميت ( ُمع شمريمٞم٥م )آُمٜمتؿ(ًمقىمػ قمغم )أنذيمر ا
(2)

أيًْم٤م صمالصم٦م أوضمف، أقمٜمل:  

 ُمع شمسٝمٞمؾ مهزة اًمقصؾ.  واًمتقؾّمط واًم٘مٍم ذم اًمقىمػ قمغم )أن(اعمد 

واًمذي يٗمٝمؿ ُمـ يمالم اسمـ أؾمد يم٤مسمـ اجلزري اإلشمٞم٤من سم٤مٕوضمف اًمست٦م اعمذيمقرة 

ل اًمٙمالم، وم٢من اسمـ اجلزري ىم٤مل ذم ٟمٔمٛمف: قمغم وضمف )اإلسمدال( أوا
(3)

شمبٕمف اسمـ أؾمد ، و

ذم اًمٜمٔمؿ. واًمثالصم٦م إظمػمة شُمٗمٝمؿ ُمـ إـمالق اًمٜمٔمؿ، أقمٜمل )اًمذي(
(4)

ي١مشمك هب٤م قمغم  

اًمتسٝمٞمؾ، واهلل شمٕم٤ممم
(5)

 صمؿ ىم٤مل: أقمٚمؿ. 

 ةنَمَ ٕمَ ل اًمْ ٤مىمِ سمَ  ٥َم هَ ذْ ُمَ  دْ رِ شمُ  إنْ وَ  28

 

ِٓ ومِ  ٤مًمٜم٘مُؾ ومَ   ـِ ٞمٝم٤م   هرَ يمُ اذْ  دانَ رْ وَ  سم

 ٤مهلَ  فٍ ضُم سم٠موْ  ٘م٤مًمقنَ يمَ  قَ هْ وَ  29 

 

 ٝم٤مٚمِ ٘مْ ٟمَ  ػمِ ٖمَ سمِ  ؿْ ب٤مىمٞمٝمِ ًمِ  أْ اىمرَ وَ  

ًَمف ؿْ هِ ٖمػمِ يمَ  ؿْ هُ وَ  30  وا أوا  َيُٛمدُّ

 

 فٚمَ ٘مُ اٟمْ وَ  ٞم دْ ىمَ  سٝمٞمَؾ اًمتا  ذًمَؽ يمَ  

، اعمراد هبؿ: أسمق ضمٕمٗمرىمقًمف: )سم٤مىمل اًمٕمنمة( 
(6)

، ويٕم٘مقب
(7)

، وظمٚمػ
(8)

.  

وم٤مًمٜم٘مؾ ومٞمٝم٤م ٓسمـ وردانىمقًمف: )
(9)

 ، يِمػم سمف إمم أن اسمـ وردان يم٘م٤مًمقن ذم اذيمره( 

                                                        
 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د( (1)

 .ذم ٟمسخ٦م )ج( ويت٠مشمك( 2)

 .ذم ٟمسخ٦م )أ، وب( إسمدال( 3)

 .ذم ٟمسخ٦م )أ( اًمتل  (4)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ج(( 5)

اًم٘مٕم٘م٤مع، أطمد اًم٘مراء اًمٕمنمة، شم٤مسمٕمل ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر، قمرض قمغم اسمـ قمب٤مس وأيب هريرة. روى قمٜمف يزيد سمـ ( 6)

 (.2/382(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )1/72هـ(. يٜمٔمر شمرمجتف ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مراء ) 130ٟم٤مومع سمـ أيب ٟمٕمٞمؿ. شمقذم ؾمٜم٦م )

هؾ اًمبٍمة. شمقذم يٕم٘مقب سمـ إؾمح٤مق سمـ زيد، أسمق حمٛمد احلرضُمل اًمبٍمي، أطمد اًم٘مراء اًمٕمنمة، إُم٤مم أ( 7)

 (.2/386(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )1/157هـ(. يٜمٔمر شمرمجتف ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مراء ) 205ؾمٜم٦م )

هـ(. يٜمٔمر  220ظمٚمػ سمـ هِم٤مم سمـ ـم٤مًم٥م اًمبزار. راو قمـ محزة اًمزي٤مت، وأطمد اًمٕمنمة. شمقذم سمبٖمداد ؾمٜم٦م )( 8)

 (.1/272(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )1/208شمرمجتف ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مراء )

 طمدود ذم أطمس٥م ومٞمام ُم٤متىم٤مل اسمـ اجلزري:  .اًم٘م٤مرئ اعمدين احل٤مرث أسمق ،احلذاء ،وردان سمـ قمٞمسكهق: ( 9)

 (.1/616(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )1/111يٜمٔمر ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مراء ) .وُم٤مئ٦م اًمستلم
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ٖٕٜ 

شمسٝمٞمؾ
(1)

مهزة اًمقصؾ ُمع اعمد واًم٘مٍم 
(2)

ُل اًمبٞم٧م اًمث٤مين.  ، يمام يِمػم إمم ذًمؽ أوا

 ردان هذا، اؾمٛمف: قمٞمسك، وهق اًمراوي إول ُمـ رواة أيب ضمٕمٗمر. واسمـ وَ 

ُمع إسمدال  ،ًمب٤مىمل اًم٘مراء إمم آظمره، ُمراده أٟمؽ شم٘مرأ سمٖمػم ٟم٘مؾٍ وىمقًمف: )واىمرأ...( 

مهزة اًمقصؾ وُمده٤م
(3)

 همػم ٟم٤مومع.وشمسٝمٞمٚمٝم٤م، يم٘مراءة  

، أي: اضبط ُم٤م ذيمرشمف ًمؽ سم٤محلٗمظ أوواٟم٘مٚمف(وىمقًمف: )ىمٞم د 
(4)

اًمٙمت٤مسم٦م، وقمٚم ْٛمف  

اًمٜم٤مس، واهلل شمٕم٤ممم
(5)

صمؿ ىم٤مل أقمٚمؿ. 
(6)

 : 

 رآنِ  اًم٘مُ ذِم  آؾمتٗمٝم٤ممِ  وآُي  31
 

 ٤ميِن ٤م قمَ يَ  ةَ نْمَ ى قمَ دَ سم٢مطْم  ْت ٤مءَ ضَم  
 

اذَ إِ ٠مَ ومَ  32
(7)

 ٜما٤مئِ أَ  ُمعْ  قمدِ  اًمرا ذِم  

 

(ٝمُ ٚمْ ّم  حَ ا )ومَ إلرْسَ  اذِم  اصمٜم٤منِ وَ   ـا
(8)

 

 ِت ٤مءَ ضَم  ؾٍ ٛمْ ٟمَ  ؿا صمُ  ٜملمَ ُمِ ١مْ اعمُ وَ  33 

 

 ةِ دَ جْ  اًمسا ا ذِم ذَ  ؿا صمُ  قِت بُ ٙمَ ٜمْ ٕمَ اًمْ وَ  

 عْ ٛمِ تَ اؾْم  ٜم٤منِ ٤م اصمْ هِب  ِح سمْ اًمذ   ةُ قرَ ؾُم وَ  34 

 

 عْ بِ ٤مشما ومَ  ٤مِت قمَ ٤مزِ اًمٜما وَ  ٦مْ ٕمَ اىمِ اًمقَ وَ  

م مهزة آ ، ُمراده:ىمقًمف: )وآي آؾمتٗمٝم٤مم(  (إٟما٤مؾمتٗمٝم٤مم قمغم)إذا( و)أن شمت٘مدا
(9)

 ،

اًمتل شمّم٤مطمبٝم٤م مهزة آؾمتٗمٝم٤مم(وشم٘مديٛمٝم٤م )قمغم )إذا(، وشم٠مظمػم)أِئٜما٤م( 
(10)

، هق 

                                                        
 .ذم ٟمسخ٦م )ج، ود( إسمدال( 1)

 ذم ٟمسخ٦م )ج، ود( وًمف وضمف صم٤مًم٨م: شمسٝمٞمؾ اهلٛمزة ُمع اًمٜم٘مؾ ُمـ همػم إدظم٤مل أًمػ. (2)

اسمـ وردان يم٘م٤مًمقن، ومٞمٙمقن ًمٙمؾٍّ ُمٜمٝمام ٟم٘مؾ طمريم٦م اهلٛمزة اًمتل سمٕمد اًمالم إمم اًمالم، وطمذف  * ذيمر أن

( إسمدال اهلٛمزة اًمث٤مٟمٞم٦م 2( إسمدال اهلٛمزة اًمث٤مٟمٞم٦م أًمًٗم٤م ُمع اعمد اعمِمبع. )1اهلٛمزة، ومٞمٙمقن ًمٙمؾٍّ ُمٜمٝمام صمالصم٦م أوضمف: )

٤مئزة طم٤مل اًمقصؾ واًمقىمػ. ويزاد ( شمسٝمٞمؾ مهزة اًمقصؾ سمٞمٜمٝم٤م وسملم إًمػ. ويمٚمٝم٤م ضم3أًمًٗم٤م ُمع اًم٘مٍم. )

هلام ذم طم٤مل اًمقىمػ )ىمٍم، وشمقؾّمط، وُمد اًمالم( ٟمٔمًرا ًمٚمسٙمقن اًمٕم٤مرض ًمٚمقىمػ. ومتّمبح شمسٕم٦م أوضمف ذم 

 (. 1/381(، واهلل أقمٚمؿ. يٜمٔمر اًمبدور اًمزاهرة )3×3اًمقىمػ، طم٤مصٚم٦م ُمـ رضب )

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( ( 3)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( و( 4)

 .ود(ؾم٘مط ذم ٟمسخ٦م )ب،  (5)

 .(ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود صمؿ ىم٤مل (6)

 .وم٢مذاذم )ج، ود(:  (7)

 .ذم ٟمسخ٦م )أ( ومحّمٚمٜمٝم٤م (8)

 .ذم ٟمسخ٦م )أ( وإن (9)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ذم ٟمسخ٦م )أ( يُمت٥م ذم احل٤مؿمٞم٦م سمخرضم٦م (10)
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ٖٖٓ 

إيمثر
(1)

ذم  ﴾ې  ۉ ۉ ۅ﴿ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  . وىمد شمت٘مدم )أئٜم٤م( قمغم )أئذا(

اًمٜم٤مزقم٤مت
(2)

 . 

وىمد شمٙمقن
(3)

سم٤مًمٕمٜمٙمبقت ُمع ُمثٚمٝم٤م، وذًمؽ )أئٜم٤م( 
(4)

، يٕمٜمل ىمقًمف شمٕم٤ممم
(5)

: 

أي٦م﴾ے ھ ھ﴿
(6)

﴾﮹  ﮸ ﮷﴿. وسمٕمده٤م 
(7)

. )ومل ي٘مع 

ُمع ٟمٔمػمهت٤م ذم ُمقضع أسمًدا( (إذا)ًمٗمظ 
(8)

. 

صمؿ إن اًمٜم٤مفمؿ قمدد
(9)

اؾمتحْم٤مر اًمٓم٤مًم٥م هل٤م، وم٘م٤مل: شمٚمؽ اعمقاضع ًمٞمسٝمؾ  

. أي: وىمٕم٧م سم٢مطمدى قمنمة ُمقضًٕم٤م ذم شمسع ؾمقر)ضم٤مءت سم٢مطمدى قمنمة(
(10)

 ،

قمنمة، وشمذيمر ُم٤م ىمبٚمٝم٤م، إٓ ذم  ذم اًمٕمدد أٟمف إذا يم٤من اعمٕمدود ُم١مّٟمًث٤م، شم١مٟم٨م

أطمد
(11)

واصمٜملم، وم٢مٟمؽ شم٘مقل: إطمدى قمنمة اُمرأة، واصمٜمت٤م قمنمة اُمرأة. وشم٘مقل ذم 

أطمد
(12)

اصمٜم٤مقمنم و 
(13)

قمنم. وشم٘مقل ُمـ صمالصم٦م قمنم إمم شمسٕم٦م قمنم سم٢مدظم٤مل اعمبدأ  

واًمٖم٤مي٦م صمالصم٦م قمنم رضماًل، وصمالث قمنمة اُمرأًة، ويمذا اًمب٤مىمل. وشم٘مقل ُمـ اًمثالصم٦م إمم 

اًمٕمنمة، سمتذيمػم اًمٕمدد ُمع اعم١مٟم٨م، وشم٠مٟمٞمثف ُمع اعمذيمر
(14)

، ُمث٤مل ذًمؽ ًمٞمسٝمؾ ىمقًمف 

                                                        
 ٕم٦م(.ًمقروده يمذا ذم ؾمبع ؾمقر )اًمرقمد، واإلرساء، واعم١مُمٜمقن، واًمٜمٛمؾ، واًمسجدة، واًمّم٤موم٤مت، واًمقاىم (1)

 .10 ، آي٦ماًمٜم٤مزقم٤متؾمقرة  (2)

 ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( وشمٙمقن. (3)

 .28ؾمقرة اًمٕمٜمٙمبقت، آي٦م  (4)

 ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج(.( 5)

 .28 ، آي٦ماًمٕمٜمٙمبقتؾمقرة  (6)

 .29 ، آي٦ماًمٕمٜمٙمبقتؾمقرة  (7)

 .ُمـ ٟمسخ٦م )ب( أسمًداإمم  ومل( ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ىمقًمف: 8)

 .ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( قمد  (9)

 ( هل ؾمقرة اًمرقمد، واإلرساء، واعم١مُمٜملم، واًمٜمٛمؾ، واًمٕمٜمٙمبقت، واًمسجدة، واًمّم٤موم٤مت، واًمقاىمٕم٦م، واًمٜم٤مزقم٤مت.10)

 .ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( إطمدى (11)

 .ذم ٟمسخ٦م )ب، وج( إطمدى  (12)

 .ذم ٟمسخ٦م )ب، وج( اصمٜمت٤م( 13)

 وذم هذا ي٘مقل اسمـ ُم٤مًمؽ:( 14)

  سمَِٕمنَمْ  َوِصَٚمٜمْفُ  اْذيُمرْ  َوَأطَمدَ 

 

َب٤مً     َذيَمرْ  َُمْٕمُدودٍ  ىَم٤مِصدَ  ُُمَريما
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﴾ۇئۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ﴿شمٕم٤ممم: 
(1)

، وىمس اًمب٤مىمل. واعمبدأ واًمٖم٤مي٦م 

 داظمالن ذم اًمٕمدد اعمٗمرد يم٤معمريم٥م. 

وسم٘مل
(2)

ُمـ ُمس٤مئؾ اًمٕمدد أؿمٞم٤مء مل ٟمذيمره٤م
(3)

 هٜم٤م ًمبٜم٤مء هذا اًمنمح قمغم آظمتّم٤مر. 

: ي٤م ىم٤مصد، أو، أيوىمقًمف: )ي٤م قم٤مين(
(4)

ي٤م ُمٕمٞمٜمل 
(5)

، يمام شم٘مدم ذطمف
(6)

. 

﴾ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ﴿وًمٗمظ ُم٤م ذم اًمرقمد: 
(7)

. 

 مث جث يت ىت مت خت حت﴿، إومم ُمٜمٝمام وىمقًمف:)اصمٜم٤من ذم اإلرساء(

﴾ىث
(8)

، واًمث٤مٟمٞم٦م: ًمٗمٔمٝم٤م يمٚمٗمٔمٝم٤م
(9)

﴾ڍ ڇ﴿، وسمٕمده٤م:
 (10)

ًمتٕمٚمؿ إومم 
(11)

. 

(واعم١مُمٜملموىمقًمف: )
(12)

ذم: ) ، ُمٕمٓمقف قمغم ىمقًمف
(13)

 .اًمرقمد( 

﴾ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ﴿)ظ آؾمتٗمٝم٤مم اًمٙم٤مئـ هب٤م: ـوًمٗم
(14)

، 

                                                           

ةْ  إطِْمَدى اًمتا٠ْمٟمِْٞم٨ِم  ًَمَدى َوىُمْؾ    قَمنْمَ

 

لمُ   ـْ  ومِٞمَٝم٤م َواًمِم  هْ  مَتِٞمؿٍ  قَم   يَمرْسَ

  َوإطِْمَدى َأطَمدٍ  هَمػْمِ  َوَُمعَ  

 

  ىَمّْمَدا وَم٤موْمَٕمْؾ  وَمَٕمْٚم٧َم  َُمْٕمُٝماَم  َُم٤م 

  ٤مــَوُمَ  ٦مٍ ــٕمَ ـــْس ـَوشمِ  ٦مٍ ــاَلصمَ ــَوًمِثَ  

 

َب٤م إِنْ  ْٞمٜمَُٝماَم سمَ   َُم٤م َُم٤م ُريم    ىُمد 

ةَ  َوَأْولِ   ا اصْمٜمََتْل  قَمنْمَ   َوقَمنْمَ

 

 َذيَمَرا  َأوْ  شَمَِم٤م ُأْٟمَثك إَِذا إصِْمٜمَْل  

 (.4/70يٜمٔمر ذح اسمـ قم٘مٞمؾ قمغم أًمٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ ) 

 .7 ، آي٦ماحل٤مىم٦م( ؾمقرة 1)

 .( ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( وسم٤مىمل2)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( مل شمذيمر ه٤مهٜم٤م (3)

 .ذم ٟمسخ٦م )ب، وج(: و (4)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( وي٤م ُمٕمتٜمل (5)

 .(9( قمٜمد ذح سمٞم٧م رىمؿ )6)

 .5، آي٦م اًمرقمد( ؾمقرة 7)

 .49 ، آي٦ماإلرساءؾمقرة  (8)

 .98 ، آي٦ماإلرساءؾمقرة  (9)

 .99 ، آي٦ماإلرساءؾمقرة  (10)

 .( ذم ٟمسخ٦م )ج( وًمتٕمٚمؿ إول 11)

 .82آي٦م  (12)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د( ىمقًمف ذم( 13)

 .82، آي٦م اعم١مُمٜمقنؾمقرة ( 14)
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(ژ  ژ ڈ ڈ﴿ واًمذي سم٤مًمٜمٛمؾ:
(1)

﴾ ک ک ک ڑ  ڑ 
(2)

. 

ثٝم٤م(سم٢مطمدىوىمقًمف: )ضم٤مءت  ، أٟما
(3)

سم٤مقمتب٤مر اًمٙمٚمٛم٦م، وطمّريمٝم٤م سم٤مًمٙمرسة ًمتٜم٤مؾم٥م  

اًمٗم٘مرة
(4)

 اًمتل ذم آظمر اًمبٞم٧م. 

، ًمٗمظ آؾمتٗمٝم٤مم اًمذي ضم٤مء ومٞمٝم٤موىمقًمف: )واًمٕمٜمٙمبقت(
(5)

ىمقًمف شمٕم٤ممم() 
(6)

 :

﮴  ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿

﴾﮻  ﮺ ﮹﮸ ﮷  ﮵ ﮶
(7)

 . 

صمؿ ذاوىمقًمف: )
(8)

، أي: اًمٚمٗمظ اًمذي ومٞمٝم٤م، وهق ىمقًمف )شمٕم٤ممم(ذم اًمسجدة(
(9)

 :

﴾ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ ەئ﴿
(10)

 . 

، اعمراد هب٤م ؾمقرة اًمّم٤موم٤مت. وؾمٛمٞم٧م ؾمقرة اًمذسمحوىمقًمف: )وؾمقرة اًمذسمح(
(11)

 ،

﴾ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ومٞمٝم٤م ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
(12)

، ومٚمٗمظ آؾمتٗمٝم٤مم إول ُمٜمٝم٤م: 

﮲ ﮳﮴ ﴿ ﴾﮵ ے ے ۓ ۓ 
(13)

. 

واًمث٤مين ُمثٚمف
(14)

إٓ أن آظمر أي٦م اًمث٤مٟمٞم٦م،
(15)

﴾ڀ ڀ﴿:
 (16)

. 

                                                        
 .ذم ٟمسخ٦م )أ( ظمٚمط سملم أيتلم، ذم اًمرقمد واًمٜمٛمؾ ( 1)

 .67 ، آي٦ماًمٜمٛمؾؾمقرة ( 2)

 ذم ٟمسخ٦م )ب( اٟمتٝمك، وذم ٟمسخ٦م )ج( يُمتب٧م إن صمب٧م اٟمثٝمك، وذم ٟمسخ٦م )د( ُأٟمث٧م. ( 3)

 .ذم ٟمسخ٦م )ج( اًمٙمرسة ( 4)

 ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( ضم٤مء هب٤م. ( 5)

 . ُمـ ٟمسخ٦م )ج( ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم( 6)

 .29 – 28 ، آي٦ماًمٕمٜمٙمبقتؾمقرة ( 7)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( إذا ( 8)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د( ( 9)

 .10 ، آي٦ماًمسجدةؾمقرة ( 10)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د( اًمذسمحإمم ىمقًمف:  اعمراد( ُمـ ىمقًمف: 11)

 .107 ، آي٦ماًمّم٤موم٤متؾمقرة ( 12)

 16 ، آي٦ماًمّم٤موم٤متؾمقرة ( 13)

 ٦م )ج( واًمث٤مٟمٞم٦م ُمثٚمٝم٤مٟمسخذم ( 14)

 .53، آي٦م اًمّم٤موم٤متؾمقرة  ﴾ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم: اعمراد سمف( 15)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )أ( ( 16)
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 ، طم٨م ًمٚمٓم٤مًم٥م قمغم ومٝمؿ شمٚمؽ إًمٗم٤مظ وآقمتٜم٤مء سمتحّمٞمٚمٝم٤م.وىمقًمف: )وم٤مؾمتٛمع(

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿ ًمف: )واًمقاىمٕم٦م(، ًمٗمظ ُم٤م ضم٤مء هب٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم:وىمق

﴾ ی ی ی ی
(1)

٘مرأ، وشمُ 
(2)

 زان اًمبٞم٧م.سم٢مؾمٙم٤من اهل٤مء سمٜمٞم٦م اًمقىمػ ٓشم   

اًمٚمٗمظ اًمذي ضم٤مء هب٤م واًمٜم٤مزقم٤مت()وىمقًمف: 
(3)

 ې  ې ۉ ۉ ۅ ۅ﴿:

﴾ ائ ى ى ې ې
(4)

. 

، شمٙمٛمٚم٦م ًمٚمبٞم٧موىمقًمف:)وم٤مشمبع(
(5)

، ُمراده سمف: أٟمؽ شمٕمٛمؾ سمام ضم٤مء )سمف(
(6)

ُمـ  

)اًمرواي٦م(
(7)

، وٓ شمٕمٛمؾ سمخالومف. واهلل شمٕم٤ممم
(8)

  أقمٚمؿ. 

صمؿ ىم٤مل
(9)

 : 

 امٝمَ ٗمْ تَ ل اؾْم س٤مئِ اًمٙمِ  عَ ُمَ  عٌ ٟم٤مومِ  َ 35
 

٤م ومَ  طَم ٤ميِن  اًمثا ا ذِم ؼَمَ وأظْم    امٚمَ ٤مقمْ ٘مًّ
 ٤مَس ٙمِ ٤مقمْ ومَ  اًمٕمٜمٙمبقِت  ؿا صمُ  ٛمؾِ  اًمٜما ذِم  36 

 

  
 ٤مؾَم ؤُ رْ ذا شمَ هبَ  ْؾ ٛمَ ٤مقمْ ومَ  عٍ ٜم٤مومِ ًمِ

 ر٤مُمِ قمَ  ـُ ا اسمْ رَ ىمَ  ب٤مرِ ظْم ٤مٓسمِ  ؿا صمُ  37 

 

ٓا سمِٜمَْٛمؾ )وم  ٍل إ (ؼِم ٤مظْم ذِم أوا
(10)

 

 كِم ٕمَ وًمِ  فُ ٟمقٟم٤ًم ًمَ  ِزدْ وَ  فُ ٜمْ قمَ  38 
 

ث٤ميِن سمِ َواظمؼِمْ  
(11)

 كمتَ اضْم وَ  ٤مزقم٤مِت اًمٜما 
ـِ  39  ـِ  قم  امٝمَ ٗمْ تَ اؾْم  قم٤مُمٍر وقمٜمفُ  اسم

 

ـْ ُمِ ذِم اصْمٜملَْمِ  
(12)

 امٛما ـشمَ وَ  اىمٕم٦مٍ وَ 

 كِم ٕمَ ًمِ   اًمٕمٜمٙمبقِت ك ذِم ٤م أشمَ ُمَ وَ  40 

 

ـْ ومَ    كمْٙمٛمِ شمُ  ْل ام يمَ ٝمِ ٞمْ ٜمَ  اصمْ ذِم  ٤مؾمَتْٗمِٝمَٛم

َٓ ٠مُ سمِ  ؼِمْ اظْم وَ  41   اهلل دِ بْ ٕمَ ٤م ًمِ هَ و

 

ْٕ  صٍ طمٗمْ  وَ ٣َم ُمَ  ـْ ُمَ  عْ ُمَ   اهِ ا  وا

                                                         
 47 ، آي٦ماًمقاىمٕم٦مؾمقرة ( 1)

 ذم ٟمسخ٦م )ج( وي٘مرأ( 2)

 ذم ٟمسخ٦م )د( سمف( 3)

 11 – 10 ، آي٦ماًمٜم٤مزقم٤متؾمقرة ( 4)

 ذم ٟمسخ٦م )د( اًمبٞم٧م( 5)

 اًم٘مقؾملم ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )أ(  ُم٤م سملم( 6)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم ٟمسخ٦م )أ(( 7)

 شمٕم٤مممسمدون:  ٟمسخ٦م )د( ( ذم8)

 (ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود صمؿ ىم٤مل (9)

  اظمؼم)أ، وب، ج(:  ذم ٟمسخ٦م( 10)

 ذم ٟمسخ٦م )د( سمث٤من( 11)

 ذم ٟمسخ٦م )د( قمـ( 12)
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 ٥ْم ثَ ؾٍّ شمُ  يمُ ذِم  ٤ممِ ٝمَ ٗمْ ٤مٓؾمتِ سمِ  أْ رَ اىمْ وَ  42

 
 شَمٜمَْؾ َأقْمغَم  

ِ
اء ٥ْم شمَ اًمرُّ ًمَِب٤مىِمل اًْمُ٘مرا

(1)
 

 
إمم آظمره، اعمراد ُمٜمف: أن ٟم٤مومًٕم٤م واًمٙمس٤مئل ...(ومٜم٤مومعىمقًمف: )

(2)
ي٘مرءان )هبٛمزشملم  

ل ذم ذم اعمقضع إوا
(3)

أطمد آؾمتٗمٝم٤مُملم، وذم 
(4)

اًمث٤مين( 
(5)

هبٛمزة واطمدة 
(6)

. ويمؾ 

واطمد
(7)

وقمدُمف ،وإدظم٤مل ،وحت٘مٞمؼ ،ُمٜمٝمام قمغم أصٚمف ُمـ شمسٝمٞمؾ 
(8)

. 

، أصٚمف: وم٤مقمٚمٛمـقمٚمام(وم٤موىمقًمف: )
(9)

سمٜمقن اًمت٠ميمٞمد - 
(10)

اخلٗمٞمٗم٦م، أسمدًم٧م أًمًٗم٤م  -

 عمٜم٤مؾمب٦م ُم٤م ىمبٚمٝم٤م ُمـ قمروض اًمبٞم٧م.

ٟم٤مومًٕم٤م، اعمراد ُمٜمف: أن ف: )ذم اًمٜمٛمؾ(ـوىمقًم
(11)

ظم٤مًمػ أصٚمف ذم اًمٜمٛمؾ
(12)

 واًمٕمٜمٙمبقت

وم٘مرأ سم٤مإلظمب٤مر ذم إول، وآؾمتٗمٝم٤مم ذم اًمث٤مين
(14)

 . وهق ُمٕمٜمك ىمقًمف: )وم٤مقمٙمس٤م(، 

                                                        
 .ذم ٟمسخ٦م )ج( اعمراشم٥م ( 1)

هـ( سم٤مًمري.  189اهلل سمـ هبٛمـ، أسمق احلسـ، قم٤ممل سم٤مًمٜمحق واًم٘مراءات. شمقذم ؾمٜم٦م ) هق: قمكم سمـ محزة سمـ قمبد( 2)

 (.1/272(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )1/208يٜمٔمر شمرمجتف ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مراء )

 .ذم ٟمسخ٦م )ب، ود( ُمـ ( 3)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( وذم ىمقًمف اًمث٤مين ( 4)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم يُمت٥م ذم ٟمسخ٦م )أ( ذم احل٤مؿمٞم٦م سمخرضم٦م( 5)

 ٤مٓؾمتٗمٝم٤مم ذم إول واإلظمب٤مر ذم اًمث٤مين. أي: سم( 6)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ج( ( 7)

وم٘م٤مًمقن يسٝمؾ اهلٛمزة اًمث٤مٟمٞم٦م، ويدظمؾ أًمػ اًمٗمّمؾ سملم اهلٛمزشملم، وورش يسٝمٚمٝم٤م ُمـ همػم إدظم٤مل، ( 8)

َزشَملْمِ  ُأظْمَرى َوشَمْسِٝمٞمُؾ واًمٙمس٤مئل حي٘م٘مٝم٤م ُمـ همػم إدظم٤مل، قمغم طمد ىمقل اًمِم٤مـمبل:   ،...ؾَماَم  * سمِٙمِْٚمٛم٦مٍ  مَهْ

كَ  وىمقًمف: ٦مٌ  َواًْمَٙمرْسِ  اًْمَٗمْتِح  ىَمْبَؾ  َوَُمدُّ َٓ  ًَمفُ  ظُمْٚمٌػ  اًْمَٙمرْسِ  َوىَمْبَؾ  ًُمذ هِب٤َم * طُمجا .يٜمٔمر طمرز إُم٤مين ووضمف َو

 (.196، و 183اًمتٝم٤مين سمٞم٧م رىمؿ )

 .ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( وم٤مقمٚمٛمٜمف ( 9)

  .ذم ٟمسخ٦م )ج( اًمتقيمٞمد( 10)

 ف، ٕن اعم١مًمػ ومّمؾ اًمسبٕم٦م قمـ اًمٕمنمة.وأسمق ضمٕمٗمر يمذًمؽ. وؾمٞم٠ميت اًمٙمالم قمٜم( 11)

 . ﴾ ک ک ک ک ڑ ڑ ژڈ ڈ ژ ﴿، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 67آي٦م ( 12)

ے ۓ ۓ ﮲﮳   ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 29-28آي٦م ( 13)

﮸  ﯁  ﮿﯀ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷

 . ﴾              

ظم٤مل، وورش يسٝمؾ ُمـ همػم إدظم٤مل، وىمد ويمؾٌّ قمغم أصٚمف يمذًمؽ، وم٘م٤مًمقن يسٝمؾ اهلٛمزة اًمث٤مٟمٞم٦م ُمع اإلد( 14)

 (.2/661يٜمٔمر اًمبدور اًمزاهرة ) ؾمبؼ ذيمر أسمٞم٤مت اًمِم٤مـمبل ذم هذا.



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٖٖ٘ 

، شمٙمٛمٞمؾ ًمٚمبٞم٧م، أظمؼم سمفشوم٤مقمٛمؾ هبذا شمرؤؾم٤م»وىمقًمف: 
(1)

أن ُمـ قمٛمؾ سمذًمؽ  

ل ص٤مر رئٞمًس٤م يرضمع إًمٞمف ويٕمقا
(2)

قمٚمٞمف 
(3)

. 

)صمؿ(»وىمقًمف: 
(4)

إمم آظمره، ُمراده ُمٜمف ش..سم٤مٓظمب٤مر. 
(5)

: أن اسمـ قم٤مُمر
(6)

ىمرأ سم٤مإلظمب٤مر  

وآؾمتٗمٝم٤مم ذم اًمث٤مين، ذم إول،
(7)

سمخالف ىم٤مقمدشمف ذم اًمٜمٛمؾ
(8)

 واًمٜم٤مزقم٤مت
(9)

، وم٤مؾمتٗمٝمؿ 

ذم إول، وأظمؼم ذم اًمث٤مين، وزاد ذم اًمث٤مين
(10)

ُمـ اؾمتٗمٝم٤مُمل اًمٜمٛمؾ 
(11)

اًمٙمس٤مئل هق و 

ًمفوهذا ُمٕمٜمك ىمقًمف: )
(12)

صم٤مين ـ ٟم٤مومع واًمٙمس٤مئل سم٤مًمٜمسب٦م عم٤م ذم . وؾمٙم٧م قموًمٕمكم( 

،اًمٜم٤مزقم٤مت
(13)

ًمٙمقهن٤م قمغم اًم٘م٤مقمدة اعمت٘مدُم٦م هلام 
(14)

. 

                                                        
 .ذم ٟمسخ٦م )ب، وج( أظمؼمه. وذم ٟمسخ٦م )د( أظمؼم أن ... إًمخ ( 1)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( ويٕمٛمؾ( 2)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب( ( 3)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ج(( 4)

 .ذم اًمبٞم٧م(  ب٤مر... إمم قمٜمف. )أي إمم ىمقًمف: )قمٜمف(ظمذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( سم٤مإل( 5)

قمبد اهلل سمـ قم٤مُمر اًمٞمحّمبل. اظمتٚمػ ذم يمٜمٞمتف قمغم شمسٕم٦م أىمقال، أىمقاه٤م أسمق قمٛمران. شم٤مسمٕمل ضمٚمٞمؾ اًم٘مدر. ( 6)

هـ(، يقم قم٤مؿمقراء ُمـ اعمحرم، وًمف ؾمبع 118ن سمـ سمِمػم. شمقذم سمدُمِمؼ قم٤مم )ًم٘مل واصمٚم٦م سمـ إؾم٘مع واًمٜمٕمام

 (.1/424(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )5/293رمجتف ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء )وشمسٕمقن ؾمٜم٦م. يٜمٔمر شم

ًٓ واطمًدا، واسمـ ذيمقان حي٘م٘مٝمام ُمـ ( 7) ٘مٝمام ُمع اإلدظم٤مل ىمق وهذه ىم٤مقمدشمف، وهق قمغم أصٚمف يمذًمؽ، ومٝمِم٤مم حي٘م 

 واًمٕمنميـ، آصمٜملم هذه ُمـ طمرف ذم اؾمتٗمٝمؿ ُمـ ويمؾ»همػم إدظم٤مل أًمػ اًمٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام. ىم٤مل اسمـ اجلزري: 

 اًمٗمّمؾ قمغم هِم٤مم قمـ اًمٓمرق أيمثر أن إٓ إًمػ، وإدظم٤مل واًمتسٝمٞمؾ اًمتح٘مٞمؼ ُمـ أصٚمف قمغم ذًمؽ ذم وم٢مٟمف

 وؾم٤مئر ،(اًمِم٤مـمبٞم٦م)و ،(اًمتٞمسػم) ص٤مطم٥م ًمف ىمٓمع وسمذًمؽ آؾمتٗمٝم٤مُملم، أقمٜمل ،اًمب٤مب هذا ذم سم٤مًٕمػ

 إمم آظمرون وذه٥م .وهمػمهؿ اين،ذٛمَ واهْلَ  اًمٕمز، وأيب ،ؾمقار واسمـ ،ؿمٞمٓم٤م يم٤مسمـ :اعمِم٤مرىم٦م وأيمثر ،اعمٖم٤مرسم٦م

 ،اخلٞم٤مط ؾمبط حمٛمد أسمق إؾمت٤مذ :ُمٜمٝمؿ اًمرضب، هذا ؾم٤مئر ذم ُمذهبف هق يمام ،ذًمؽ ذم قمٜمف اخلالف إضمراء

 (.1/374اًمٜمنم ) .شأقمٚمؿ واهلل ٤م،ىمٞم٤مؾًم  اًمٔم٤مهر وهق وهمػمهؿ، ،واًمّمٗمراوي اهلذزم، اًم٘م٤مؾمؿ وأسمق

  ، ؾمبؼ ذيمره٤م.67آي٦م ( 8)

 .﴾ ائ ى ى ۉ ې ې ې ې ۉ ۅ ۅ ﴿، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 11-10آي٦م ( 9)

أن اسمـ قم٤مُمر وُمثٚمف اًمٙمس٤مئل، زادا ذم اعمقضع اًمث٤مين اعمخؼم سمف ذم ؾمقرة اًمٜمٛمؾ ٟمقًٟم٤م، قمغم طمد ىمقل أي: (10)

ـْ  اًْمٜماْٛمؾِ  ذِم  َوْهقَ ... »اًمٜم٤مفمؿ:  (.792طمرز إُم٤مين ووضمف اًمتٝم٤مين، سمٞم٧م رىمؿ ) شاقْمتاََل  قَمٜمُْٝماَم  إِٟماٜم٤َم ُٟمقًٟم٤م َوَزاَداهُ  * ِرَض٤م يُم

 )د( زاد هٜم٤م )و(. ( ذم ٟمسخ٦م11)

 ( ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود ( ؾم٘مط12)

 ذم ٟمسخ٦م )ج( اًمث٤مين اًمٜم٤مزقم٤مت ( 13)

 وهل آؾمتٗمٝم٤مم ذم إول واإلظمب٤مر ذم اًمث٤مين، ويمؾٌّ قمغم أصٚمف ذم اإلدظم٤مل وقمدُمف. ( 14)



 د.عبد الحميد الصاعدي: دراسة وتحقيقللبَقري            ..رح مذىبة اإلشكال فتح الكبير المتعال بش

ٖٖٙ 

، أي: اقمرف ذًمؽ طمؼ اعمٕمروم٦موىمقًمف: )واضمتكم(
(1)

، ي٘م٤مل: ضمٚمٞم٧م اًمٌمء 

، أي: ٟمٔمرت إًمٞمف ٟمٔمًرا ٓ حيجبف رء واضمتٚمٞمتف
(2)

. وُمـ ٟمٔمر إمم اًمٌمء يمذًمؽ وم٘مد 

قمرومف طمؼ اعمٕمروم٦م
(3)

. 

إمم آظمره، اًمْمٛمػم ومٞمف قم٤مئد إمم اؾمتٗمٝمام...(وىمقًمف: )وقمٜمف 
(4)

اسمـ قم٤مُمر، ىمدُمف  

قمغم اعمتٕمٚمؼ سمف ًمقىمققمف ٟمٔماًم وٟمثًرا. خيؼم
(5)

 سمف:  

أن اسمـ قم٤مُمر ىمرأ
(6)

سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم
(7)

)ومٞمٝمام( 
(8)

ذم اًمقاىمٕم٦م اعمِم٤مر إًمٞمف سم٘مقًمف: )ذم اصمٜملم 

، يمام شم٘مدم سمٞم٤مٟمفذم واىمٕم٦م(
(9)

 . 

)ىم٤مقمدة(، إؿم٤مرة إمم مت٤مم ام(ٛما ـوشموىمقًمف: )
(10)

 اسمـ قم٤مُمر. 

إمم آظمره، إؿم٤مرة إمم أن اًمٙمس٤مئل، ظم٤مًمػ وىمقًمف: )وُم٤م أيت ذم اًمٕمٜمٙمبقت...(
(11)

 

ذم اًمٕمٜمٙمبقت
(12)

، وم٤مؾمتٗمٝمؿ ذم إول واًمث٤مين
(13)

)ُمٜمٝمام( 
(14)

. 

                                                        
 ذم ٟمسخ٦م )ب( اعمٕمرووم٦م( 1)

 (.37/364يٜمٔمر شم٤مج اًمٕمروس )( 2)

 ذم ٟمسخ٦م )ب( اعمٕمروف( 3)

 د( قمغمذم ٟمسخ٦م )( 4)

 ذم ٟمسخ٦م )ب( سمخؼم( 5)

 .قمـ اسمـ قم٤مُمر أٟمف ىمرأ :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(( 6)

 أي سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم ذم اعمقضٕملم إول واًمث٤مين.( 7)

 .ذم ٟمسخ٦م )أ( ومٞمام( 8)

 (.39( قمٜمد ذح سمٞم٧م رىمؿ )9)

 .ذم ٟمسخ٦م )أ( ىمقاقمده( 10)

 ول، واإلظمب٤مر ذم اًمث٤مين.ىم٤مقمدة اًمٙمس٤مئل ذم آؾمتٗمٝم٤مم اعمتٙمرر: آؾمتٗمٝم٤مم ذم اًمٚمٗمظ إ( 11)

 ، ؾمبؼ ذيمره٤م. 29-28آي٦م ( 12)

 (.2/683يٜمٔمر اًمبدور اًمزاهرة )( 13)

 .ذم ٟمسخ٦م )أ( ُمٜمٝم٤م( 14)



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٖٖٚ 

، يِمػم سمف إمم أن اسمـ يمثػموىمقًمف:)وأظمؼم سم٠موٓه٤م(
(1)

وطمٗمًّم٤م
(2)

ىمرءا سم٤مإلظمب٤مر
(3)

 

ذم إومم ُمـ اًمٕمٜمٙمبقت
(4)

. 

ُمع) وىمقًمف:
(5)

، )يِمػم سمف(ُمـ ُم٣م( 
(6)

إمم ٟم٤مومع واسمـ قم٤مُمر، ومحّمؾ مم٤م ذيمر هٜم٤م  

ومم٤م ُم٣م أن )اعمخؼميـ(
(7)

ذم أومم 
(8)

اًمٕمٜمٙمبقت: ٟم٤مومع، واسمـ يمثػم، واسمـ قم٤مُمر،  

وطمٗمص
(9)

. 

اه( ، صٞمٖم٦م ُمب٤مًمٖم٦م ذم اًمٜم٤مدم قمغم ُم٤م طمّمؾ ُمٜمف ُمـ اًمتٗمريط ذم طمؼ وىمقًمف: )إوا

 ڇ ڇ ڇ چ چ ﴿ٖمٗم٤مر، يمام ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:وآؾمت ُمقٓه اًمراضمع إًمٞمف سم٤مًمتقسم٦م

﴾ڇ
(10)

رمحف اهلل شمٕم٤ممم ورمحٜم٤م سمف ، وهق صمٜم٤مء قمغم طمٗمص
(11)

. 

                                                        
هـ(. يٜمٔمر شمرمجتف ذم  120قمبد اهلل سمـ يمثػم اعمٙمل، ُمقمم قمٚم٘مٛم٦م سمـ قمٛمرو اًمٙمٜم٤مين، ُمـ اًمت٤مسمٕملم. شمقذم ؾمٜم٦م )( 1)

 (.1/433(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )1/86ُمٕمروم٦م اًم٘مراء )

 ىم٤مقمدة اسمـ يمثػم وطمٗمص: آؾمتٗمٝم٤مم ذم إول واًمث٤مين.( 2)

هـ(. يٜمٔمر  180* وهق طمٗمص سمـ ؾمٚمٞمامن سمـ اعمٖمػمة اًمبزار. قُمرف سمْمبٓمف حلرف قم٤مصؿ. شمقذم ؾمٜم٦م )

 (.1/254(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )1/140شمرمجتف ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مراء )

 .ذم ٟمسخ٦م )د( سم٢مظمب٤مر( 3)

وم٠مظمؼما ذم إول، واؾمتٗمٝمام ذم اًمث٤مين. ويمؾٌّ قمغم أصٚمف ذم اًمتح٘مٞمؼ  أي: ظم٤مًمٗم٤م أصٚمٝمام ذم ُمقضع اًمٕمٜمٙمبقت،( 4)

 واًمتسٝمٞمؾ واإلدظم٤مل.

 .ذم ٟمسخ٦م )ب( ُمع أومم ُمـ ُم٣م( 5)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم ٟمسخ٦م )أ(( 6)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم ٟمسخ٦م )أ(( 7)

 .(( ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود8)

ث٤مين ومٞمٝم٤م، ويمؾٌّ قمغم أصٚمف. وٓ ُيٜمسك أن هِم٤مًُم٤م ًمٞمس ًمف هٜم٤م إٓ ُمـ اًمسبٕم٦م، وهؿ قمغم آؾمتٗمٝم٤مم ذم اًم( 9)

 .(2/863اإلدظم٤مل. يٜمٔمر اًمبدور اًمزاهرة )

 75 ، آي٦مهقدؾمقرة ( 10)

ف، وىمد ورد اًمٜمٝمل قمـ ُمثؾ هذه اًمٕمب٤مرات ( 11) هذه ُمـ اًمٕمب٤مرات اًمتل شمبلم  أن اعم١مًمػ يٛمٞمؾ إمم اًمتّمقُّ

 (.143(، واًمتقؾمؾ أٟمقاقمف وأطمٙم٤مُمف ًمألًمب٤مين )1/202اًمٗمت٤موى )واًمٖمٚمق ذم اًمّم٤محللم. يٜمٔمر ذم ذًمؽ جمٛمقع 
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ٖٖٛ 

إمم آظمره، يِمػم سمف سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم...( واىمرأوىمقًمف: )
(1)

إمم أن سم٤مىمل اًم٘مراء 
(2)

وا أىمر 

سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم
(3)

ذم اعمقاضع اًمتل شم٘مدم قمدده٤م 
(4)

. 

شمٜمؾ أقمغموىمقًمف: )
(5)

)اًمرشم٥م( 
(6)

ٞم٧م(، شمتٛمٞمؿ )ًمٚمب(
(7)

، أؿم٤مر سمف ُمع ىمقًمف: 

، إمم أن ُمـ قمرف هذه اعمقاضع وأطمٙمؿ إشم٘م٤مهن٤م، أصم٤مسمف اهلل شمٕم٤ممم قمغم ذًمؽ)شُمَث٥م(
(8)

 ،

وٟم٤مل سمذًمؽ رض٤م اهلل قمز وضمؾ، وهق أقمغم
(9)

ظمرة، واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.    اعمراشم٥م ذم اًمدٟمٞم٤م ؤا

صمؿ ىم٤مل
(10)

: 

 َوإْن شُمـــــــــِرْد ىِمـــــــــَراَءَة اًمثاالصَمـــــــــ٦م 43
 

ـْ   بَْٕم٦م أقَْمٜمل هِبْؿ َُم  َزاَد وَمْقَق اًمسا
ُْومَم(رـِوَم٤مظْمب 44  ْٕ )ذِم ا

(11)
 ِد اعمُْجتبَكـِزيــْ يَ ـقمَ  

 

ـْ ذِم اًْمَقاىمَِٕم٦ْم يَمْل شَمْ٘مُرسم٤َم   َواؾْمتَْٗمِٝمَٛم

سْمِح وَم٤مؾْمتَْٗمِٝمْؿ ًَمفُ  45   يَمَذا سم٠ِمُومَم اًمذ 

 

 َواظْمؼِمْ ًمِٞمَْٕمُ٘مقَب سمِث٤مٍن شمَْٗمَ٘مفُ  

 بقِت شُمْرؿَمدْ َواقْمٙمِْس ًَمُف ذِم اًمَٕمٜمْٙمَ  46 

 

ـَ اًمٜماْٛمِؾ اطْمـَٛمدْ   صمٜملَْمِ ُِم  َواؾْم٠مْل سم٤ِم

 صُمؿا ظَمَٚمْػ يَم٠مَْصٚمِِف َيْستَْٗمِٝمؿُ  47 

 

 ذِم اًمٙمؾ  وَم٤مطْمَٗمْظ َُم٤م َذيَمْرُت قَمٜمُْٝمؿُ  

 
ُمرادهإمم آظمره،  )وإن شمرد...(ىمقًمف:

(12)
 ،سم٤مًم٘مراء اًمثالصم٦م: أسمق ضمٕمٗمر يزيد سمـ اًم٘مٕم٘م٤مع

ذًمؽ سمٞم٤مًٟم٤م وشمقضٞمًح٤م ًمٚمثالصم٦م اعمذيمقريـ، ار. وذيمر ٕم٘مقب احلرضُمل، وظمٚمػ اًمبزوي

ٕنا ُمٜمٝمؿ ُمـ هق
(13)

راٍو قمـ أطمد اًم٘مراء اًمسبٕم٦م، وهق: ظمٚمػ 
(14)

. 

                                                        
 .(ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود يِمػم سمف (1)

 أي: سم٤مىمل اًمسبٕم٦م، وهؿ: أسمق قمٛمرو، وؿمٕمب٦م، ومحزة.( 2)

 ذم اعمقضٕملم.( 3)

 (.31ة. وشم٘مدُم٧م قمٜمد ذح سمٞم٧م رىمؿ )اإلطمدى قمنم( 4)

 . قمغم صمٜم٤م :ذم ٟمسخ٦م )ب(( 5)

 .ب٧م اًمؽمشمٞم٥م. وذم ٟمسخ٦م )ج( اعمراشم٥مذم ٟمسخ٦م )أ( يُمت( 6)

 ( ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ج(.7)

 (.ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ج، ود قمغم ذًمؽ (8)

 .ذم ٟمسخ٦م )ب( قمغم( 9)

  .(ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. صمؿ ىم٤مل (10)

 .ذم ٟمسخ٦م )أ( سم٤مٕومم( 11)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( ُمراد( 12)

 (.ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د ُمـ هق (13)

 راٍو قمـ محزة سمـ طمبٞم٥م اًمزي٤مت. ( 14)
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ٖٖٜ 

وم٤مظمؼم ذم إوممىمقًمف: )
(1)

إمم آظمره، ُمراده: أن أسم٤م ضمٕمٗمر خيؼم ذم إومم ُمـ  ...(

أطمد آؾمتٗمٝم٤مُملم، ويستٗمٝمؿ ذم اًمث٤مٟمٞم٦م ذم
(2)

ًمّم٤موم٤متمجٞمع اًم٘مرآن إٓ ذم أول ؾمقرة ا 
(3)

 

)وأُم٤م( .اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م سم٘مقًمف: )سم٠مومم اًمذسمح(
(4)

ذم ؾمقرة اًمقاىمٕم٦م
(5)

، وم٢مٟمف اؾمتٗمٝمؿ ذم يمؾٍّ 

ُمـ )أول اؾمتٗمٝم٤مُمٞمٝم٤م، وأظمؼم ذم اًمث٤مين(
(6)

. 

أي: اعمخت٤مر. ي٘م٤مل،)اعمجتبك(وىمقًمف:
(7)

: اضمتبٞم٧م اًمٌمء، )واضمتبٞمتف(
(8)

: سمٛمٕمٜمك 

 اظمؽمشمف. ٟمٕم٧م ًمٞمزيد.

آظمره، ُمراده: أن يٕم٘مقب يستٗمٝمؿ ذم إول، إمم  وىمقًمف: )واظمؼم ًمٞمٕم٘مقب...(

وخيؼم ذم اًمث٤مين، قمٙمس أيب ضمٕمٗمر
(9)

، وقمٙمس
(10)

ذم اًمٕمٜمٙمبقت 
(11)

، وم٠مظمؼم ذم إول
(12)

 ،

واؾمتٗمٝمؿ ذم اًمث٤مين
(13)

(اقمٙمس)و. وهذا ُمٕمٜمك ىمقًمف: ]
(14)

 .ًمف ذم اًمٕمٜمٙمبقت[ 

 ، سمٛمٕمٜمك شمٗمٝمؿ اًمٙمالم قمغم ُم٤م ضم٤مء قمـ رواي٦م.وىمقًمف: )شمٗم٘مف(

                                                        
  .ذم ٟمسخ٦م )ج( إول( 1)

  .ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( ُمـ( 2)

  .﴾ ﮵﮴  ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے﴿، ىم٤مل شمٕم٤ممم: 16آي٦م رىمؿ ( 3)

 (. 2/754* وم٢مٟمف يستٗمٝمؿ ذم إول وخيؼم ذم اًمث٤مين. يٜمٔمر اًمبدور اًمزاهرة )

 .ذم ٟمسخ٦م )أ( وُم٤م( 4)

  .﴾ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ﴿ ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:47آي٦م رىمؿ ( 5)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ب(، وذم ٟمسخ٦م )أ، وج( ذم يمؾ ُمـ اؾمتٗمٝم٤مُمٞمٝمام. وىمقًمف.( 6)

 .ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( وي٘م٤مل( 7)

 .ذم ٟمسخ٦م )أ( واضمبتف( 8)

 أي: قمٙمس ىم٤مقمدة أيب ضمٕمٗمر.( 9)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ج(( 10)

 .29-28ؾمقرة اًمٕمٜمٙمبقت آي٦م ( 11)

 .إوممذم ٟمسخ٦م )ج( ( 12)

 .أي: ظمالوًم٤م ًم٘م٤مقمدشمف ومقاومؼ أسم٤م ضمٕمٗمر( 13)

 .٤مقمٙمسوم( أ، وبذم ٟمسخ٦م )( 14)
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ٖٗٓ 

شمقوّمؼ، أي: وىمقًمف: )شمرؿمد(
(1)

ًمٚمحؼ اعم٘مروء سمف. ويٛمٙمـ أن ي٘مرأ ذم اًمبٞم٧م، سمٗمتح 

اًمت٤مء وضؿ اًمِملم، أي: شمّمػم ُمقومً٘م٤م )أظمًذا(
(2)

 ىئ ىئ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ُمـ

﴾ ی
 (3)

، وأصؾ اًمرؿمد: صالح اعم٤مل )واًمديـ(
(4)

 ، وُمـ يم٤من يمذًمؽ وم٘مد ووّمؼ. 

واؾمتٗمٝمؿ يٕم٘مقب ومٞمام
(5)

ذم )ؾمقرة( 
(6)

اًمٜمٛمؾ 
(7)

ُمـ اًمٙمٚمٛمتلم 
(8)

 ، وإًمٞمف أؿم٤مر

واؾم٠مل سم٤مٓصمٜملم)سم٘مقًمف: 
(9)

)ُمـ( 
(10)

اًمٜمٛمؾ، إذ اًمس١مال ُمٕمٜم٤مه آؾمتٗمٝم٤مم، ي٘م٤مل:  

 ؾم٠مًم٧م ومالًٟم٤م قمـ يمذا، سمٛمٕمٜمك: اؾمتٗمٝمٛمتف قمٜمف.

وىمقًمف
(11)

، سمٙمرس اهلٛمزة وومتح اعمٞمؿ، شمٙمٛمٚم٦م )ًمٚمبٞم٧م(: )امْحَد(
(12)

، وُمٕمٜم٤مه
(13)

 :

اهلل طمٞم٨م أوصٚمؽ إمم ومٝمؿ ُم٤م ذيمر
(14)

. 

                                                        
 ذم ٟمسخ٦م )ج( شمقاومؼ( 1)

 ذم ٟمسخ٦م )أ، وب( أظمذ ُمـ( 2)

 .186 ، آي٦ماًمب٘مرةؾمقرة ( 3)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم ٟمسخ٦م )أ(( 4)

 صالحإ ومٝمق :اًمرؿمد سيٜم٤مإ وم٠مُم٤م»( شمبًٕم٤م ًمٚمِمػمازي ذم اعمٝمذب: 13/366* ىم٤مل اًمٜمقوي ذم اعمجٛمقع )

 يٙمقن أن :اعم٤مل صالحإو ،اًمٕمداًم٦م سمف يس٘مط ُم٤م اعمٕم٤ميص ُمـ يرشمٙم٥م ٓ نأ :اًمديـ صالح٢موم .واعم٤مل اًمديـ

 صالحإ أو ،٤مشم٤مٟمئً  يم٤من ان شمٜم٤مء أو ،اشم٤مضمرً  يم٤من نإ دم٤مرةٍ  ُمـ ُمثٚمف اظمتب٤مرَ  اًمقزم وخيتؼمه .ُمبذر همػم عم٤مًمف ٤مطم٤مومٔمً 

 .شاُمرأةً  يم٤مٟم٧م نإ اًمبٞم٧م أُمر

 .ٟمسخ٦م )ج( ؾم٘مط ُمـ( 5)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم ٟمسخ٦م )أ(، وؾم٘مٓم٧م ُمـ ٟمسخ٦م )د(.( 6)

 ، وىمد ؾمؼ ذيمره٤م.67آي٦م ( 7)

ويمؾٌّ قمغم أصٚمف، ومرويس سم٤مًمتسٝمٞمؾ سمٖمػم إدظم٤مل، وروح سم٤مًمتح٘مٞمؼ ُمـ همػم إدظم٤مل، واهلل أقمٚمؿ. يٜمٔمر اًمبدور ( 8)

 (.2/661اًمزاهرة )

 .ة اًمٜمٛمؾأي: ىمرأ يٕم٘مقب سم٤مٓؾمتٗمٝم٤مم ذم اعمقضٕملم ذم ؾمقر( 9)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم ٟمسخ٦م )أ(( 10)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( وىمقل( 11)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ج( ( 12)

 (.ومٛمٕمٜم٤مه) :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(( 13)

 (.ُم٤م ذيمره) :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود(( 14)
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صمؿ ظمٚمػ يم٠مصٚمف» وىمقًمف:
(1)

مجٞمع  إمم آظمره، يِمػم سمف إمم أٟمف يستٗمٝمؿ ذم ش...

ُي٘مرأ سم٢مؾمٙم٤من )اًمٗم٤مء( اًم٘مرآن يم٠مصٚمف، وهق محزة. و)ظمٚمػ(
(2)

 ، ًمرضورة اًمٜمٔمؿ.

، شمٙمٛمٞمؾ ًمٚمبٞم٧م، يِمػم سمفشوم٤مطمٗمظ ُم٤م ذيمرت قمٜمٝمؿ» وىمقًمف:
(3)

إمم أن ُم٤م ذيمره قمـ  

سمٞم٤مت اًمرواة ٓ زي٤مدة ومٞمف وٓ ٟم٘مص. وهٜم٤م اٟمتٝمك اًمٙمالم قمغم ُم٤م ىمّمده اًمٜم٤مفمؿ ُمـ إ

 اعمتٕمٚم٘م٤مت سمبٕمض ُمِمٙمالت اًم٘مرآن. 

وىمد )أؾمٚمٗمٜم٤م(
(4)

أن ٟمتٙمٚمؿ قمغم سمٕمض مم٤م 
(5)

وُمـ اهلل  -زاد قمغم ُم٤م ذيمر، ومٜم٘مقل 

ٟمستٛمد اًمتقومٞمؼ واإلقم٤مٟم٦م
(6)

- : 

ٕم٤من سمآل قمٛمران، ومه٤م ، وىمد وىمع ُمٜمٝم٤م ُمقض﴾ڱ﴿ُمـ ذًمؽ: ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

﴾ں ڱ ڱ﴿ ىمقًمف شمٕم٤ممم:
(7)

﴾ڻ ڻ ڻ﴿، و
(8)

، وُمقضع 

﴾ڌ ڇ ڍڍ﴿ًمف شمٕم٤ممم: سم٤مًمٜمس٤مء، وهق ىمق
 (9)

، وُمقضع سم٤مًم٘مت٤مل، 

﴾ې ې ۉ ۉ ۋ ۅ ۅ﴿وهق ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
 (10)

، واحلٙمؿ ومٞمٝم٤م: 

﴾ٿ ﴿أٟمؽ شمسٝمؾ مهزة 
 (11)

)ًمٜم٤مومع( 
(12)

 وأيب قمٛمرو.  

                                                        
 .أي: ُمـ اعمقاوم٘م٦م ٕصٚمف محزة( 1)

 .ن مهزةذم ٟمسخ٦م )أ( اًمٗمف. وذم ٟمسخ٦م )ب، وج( اًمٗم٤م سمدو( 2)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د( يِمػم سمف (3)

 .ذم ٟمسخ٦م )أ( أؾمٚمٗم٧م (4)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( ُم٤م زاد (5)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( وأي٦م (6)

 .66 ، آي٦مآل قمٛمرانؾمقرة  (7)

 .119 ، آي٦مآل قمٛمرانؾمقرة  (8)

 .109، آي٦م اًمٜمس٤مءؾمقرة  (9)

 .38 ، آي٦محمٛمدؾمقرة  (10)

 ًمػ، وشمسٛمك )سملم سملم(.إأي: سمٞمٜمٝم٤م وسملم  (11)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ضمزء ُمٜمف ذم ٟمسخ٦م )أ( (12)
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ٖٕٗ 

وأدظمؾ
(1)

ىم٤مًمقن 
(2)

وأسمق قمٛمرو أًمًٗم٤م سملم اهل٤مء واهلٛمزة
(3)

. )وورش ىمرأ(
(4)

سمٕمدم  

اإلدظم٤مل
(5)

٤م واعمد قمٚمٞمٝم٤م )سم٘مدر(، وًمف وضمف صم٤من، وهق: إسمدال اهلٛمزة أًمٗمً 
(6)

صمالث  

أًمٗم٤مت
(7)

 . 

وطمٙمك اًمسخ٤موي
(8)

أًمٗملم 
(9)

ا يمٚمٛمٞم٤ًّم خمٗمًٗم٤م ، ويسٛمك اعمد ُمدًّ
(10)

، واًم٘مقٓن 

ؾ، وىمد ىمرأٟم٤م هبام ضم٤مري٤من أيًْم٤م ذم يمؾ ُمث٘ما
(11)

، إٓ أن أيمثر أهؾ إداء قمغم اعمد سم٘مدر 

صمالث أًمٗم٤مت، وسمف ىمرأٟم٤م قمغم ؿمٞمخٜم٤م
(12)

، وأظمؼم
(13)

 ٞم٤مظمف يمذًمؽ.أٟمف ىمرأ سمف قمغم أؿم 

وُم٤م ُذيمر
(14)

قمـ ىم٤مًمقن وأيب قمٛمرو )ُمـ( 
(15)

إدظم٤مل إًمػ سملم اهل٤مء واهلٛمزة،  

قمغم أن اهل٤مء ُمبدًم٦م ُمـ مهزة آؾمتٗمٝم٤مم
(16)

(َهرىمتُف، يم٘مقهلؿ ذم: )أرىْم٧ُم اعم٤مء(: )
(17)

 . 

                                                        
 أي: ي٘مرءان سم٢مصمب٤مت إًمػ وشمسٝمٞمؾ اهلٛمزة سمٕمده٤م. وًمٞمس اعمراد إدظم٤مل أًمػ اًمٗمّمؾ اعمٕمرووم٦م.( 1)

 .(ًم٘م٤مًمقن) :ذم ٟمسخ٦م )ب، ، وج، ود(( 2)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( واهل٤مء( 3)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم ٟمسخ٦م )أ(( 4)

 وىمبؾ اهلٛمزة. أي: سمال أًمػ سمٕمد اهل٤مء( 5)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم ٟمسخ٦م )أ(.( 6)

 (.1/158ٕضمؾ اًمس٤ميمٜملم. يٜمٔمر اًمبدور اًمزاهرة )( 7)

 (.13و  12شم٘مدم اًمتٕمريػ سمف قمٜمد ذح اًمبٞمتلم )( 8)

 (.2/307أي: سم٘مدر أًمَِٗملْم. يٜمٔمر ومتح اًمقصٞمد ) (9)

 (.1/314يٜمٔمر اًمٜمنم ) (10)

 .ىمرئ هبام :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( (11)

 ذم ٟمسخ٦م )ج( زي٤مدة )سمف( هٜم٤م. (12)

هـ(، واهلل أقمٚمؿ.  1050ًمٕمٚمف ؿمٞمخف ذم اًم٘مراءات، وهق: اًمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ سمـ ؿمح٤مذة اًمٞمٛمٜمل اعمتقرم ) 

 (.25(، وُمِمٞمخ٦م أيب اعمقاه٥م )ص 1/86يٜمٔمر شمرمجتف ذم شم٤مريخ قمج٤مئ٥م أصم٤مر )

 .ذم ٟمسخ٦م )ج( وأظمؼم سمف أٟمف (13)

 .ذم ٟمسخ٦م )ج( وُم٤م ذيمره (14)

 .ٟمسخ٦م )أ( وُمـذم  (15)

 ٕن ُمـ ُمذهبٝمؿ إدظم٤مل أًمػ اًمٗمّمؾ سملم اهلٛمزشملم. (16)

 (.1/403يٜمٔمر اًمٜمنم ) (17)



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٖٖٗ 

وطمٙمل قمٜمٝمام وضمٌف صم٤مٍن: أن اهل٤مء ًمٚمتٜمبٞمف
(1)

، ومٞمٙمقن ومٞمف اًم٘مٍم واعمد، ومٞمدظمؾ 

دظم٤مل اعمت٘مدماًم٘مٍم ذم وضمف اإل
(2)

ـْ   ومٞمٙمقن ُمـ وضمٝملم، ويٙمقن اعمد قمغم ىم٤مقمدة َُم

ُمدا ىمدَر أًمٍِػ وٟمّمٍػ أوْ 
(3)

  ّٓ أن  َأًمَِٗملْم. واسمـ يمثػم واًمب٤مىمقن ي٘مرؤون سمتح٘مٞمؼ اهلٛمزة، إ

 ىمٜمبال
(4)

ُمـ همػم إدظم٤مل )أًمػ( ﴾ڱ﴿ ي٘مرأ
(5)

(وَمَٕمْٚمتُؿ) قمغم وزن 
(6)

 ، واًمب٤مىمقن
(7)

 

 .تُؿ(ي٘مرؤون سم٤مإلدظم٤مل قمغم وزن )وم٤مقَمٚمْ 

وُم٤م صمب٧م ُمـ يمقن اهل٤مء ُمبدًم٦م ُمـ مهزة آؾمتٗمٝم٤مم، أو أهن٤م ًمٚمتٜمبٞمف صم٤مسم٧م ًمٚمٙمقومٞملم
(8) 

ّٓ أن يمقهن٤م ُمبدًم٦م ُمـ مهزة آؾمتٗمٝم٤مم أيمثر ذم إداء قمٜمٝمؿ.  ،واسمـ قم٤مُمر  إ

ويمؾ ُمـ اًمٙمقومٞملم واسمـ قم٤مُمر، ؿمٞمًخ٤م يم٤من أو راوًي٤م، إذا ضمٕمٚم٧م ه٤م ًمٚمتٜمبٞمف يٛمد 

 قمغم ىم٤مقمدشمف. 

ومٜم٘مؾ قمٜمٝمام إسمداهل٤م ُمـ مهزة آؾمتٗمٝم٤مم ٓ همػم أُم٤م ورش وىُمٜمبؾ،
(9)

، وأُم٤م اًمبّزي
(10)

 

ومٞم٘مرأ سم٤مًم٘مٍم
(11)

قمغم ىم٤مقمدشمف، ؾمقاء ىمٞمؾ إهن٤م ُمبدًم٦م ُمـ مهزة آؾمتٗمٝم٤مم، أو إهن٤م ًمٚمتٜمبٞمف.  

 ، واهلل أقمٚمؿ.ُمٗمتقطًم٤موُمـ روى قمٜمف اًمتسٝمٞمؾ، ومٝمق سملم اهلٛمزة وإًمػ، ًمٙمقن اهلٛمز 

                                                        
( أن اهل٤مء ًمٚمتٜمبٞمف قمٜمد اًمٙمقومٞملم واًمبزي واسمـ ذيمقان. وُمبدًم٦م 1/403اقمتٛمد احل٤مومظ اسمـ اجلزري ذم اًمٜمنم )( 1)

 ُمـ اهلٛمزة قمٜمد ورش وىمٜمبؾ. وحمتٛمٚم٦م ًمٚمقضمٝملم قمٜمد ىم٤مًمقن واًمبٍمي.

أن اهل٤مء خ٦م )ب، وج(. وذم ٟمسخ٦م )د( ؾم٘مط ىمقًمف: ؾم٘مط ُمـ ٟمس اعمت٘مدمإمم ىمقًمف:  أن اهل٤مءًمف: ُمـ ىمق (2)

 .ًمٚمتٜمبٞمف ومٞمٙمقن

 .و: ذم ٟمسخ٦م )ب( (3)

هـ(. أدرك اسمـ جم٤مهد  291حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ظم٤مًمد اعمخزوُمل، يٙمٜمك أسم٤م قمٛمر. شمقذم ؾمٜم٦م ) (4)

 (.2/165(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )1/230) ًم٘مراءوأظمذ قمٜمف. يٜمٔمر شمرمجتف ذم ُمٕمروم٦م ا

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ج( (5)

 أي: سمحذف إًمػ وحت٘مٞمؼ اهلٛمزة. (6)

 أي: اًمبزي واسمـ قم٤مُمر واًمٙمقومٞملم. (7)

 .(1/402يٜمٔمر اًمٜمنم ) (8)

إن »ٛمٜمع اطمتامًمف، وإٟمام ٟمٛمٜمع ىمقهلؿ: وٟمحـ ٓ ٟم( سم٘مقًمف: 1/403واقمؽمض قمٚمٞمف اسمـ اجلزري ذم اًمٜمنم ) (9)

، ٕٟمف ىمد صح قمٜمٝمام إصمب٤مت إًمػ سمٞمٜمٝمام شوىمٜمبؾ إٓ ُمبدًم٦م ُمـ مهزة ٓ همػم اهل٤مء ٓ شمٙمقن ذم ُمذه٥م ورش

 .وًمٞمس ُمـ ُمذهبٝمام اًمٗمّمؾ ذم اهلٛمزشملم اعمجتٛمٕمتلم، ومٙمٞمػ هٜم٤م

أمحد سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل سمـ اًم٘م٤مؾمؿ سمـ أيب سمزة، ُم١مذن اعمسجد احلرام أرسمٕملم ؾمٜم٦م، ُم٘مرئ ُمٙم٦م. شمقذم ؾمٜم٦م  (10)

 .(1/119(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )1/173هـ(. يٜمٔمر شمرمجتف ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مراء ) 250)

 أي: سم٢مصمب٤مت إًمػ وحت٘مٞمؼ اهلٛمزة، وُمثٚمف اسمـ قم٤مُمر واًمٙمقومٞملم.( 11)



 د.عبد الحميد الصاعدي: دراسة وتحقيقللبَقري            ..رح مذىبة اإلشكال فتح الكبير المتعال بش

ٖٗٗ 

﴾ؾَمْقءات﴿وُمـ اعمِمٙمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم:
(1)

قمغم ُمذه٥م ورش، ىمد شم٘مّرر ذم ُمتـ 

 
ٍ
اًمِم٤مـمبٞم٦م أن يمؾ واٍو أو ي٤مء

(2)
وىمٕمت٤م سملم ومتح )ومهز( 

(3)
ًمقرش، ومٞمٝمام وضمٝم٤من:  

اًمتقؾّمط واعمد
(4)

﴾ڳ﴿و ﴾ڃ﴿ٟمحق:  ،
(5)

، وُمٜمف هذا اًمٚمٗمظ
(6)

. وىمد ذيمر 

اًمِم٤مـمبل
(7)

شمسٕم٦م أوضمف ًمقرش ﴾ؾَمْقءات ﴿ف أن ذمرمحف اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م ي١مظمذ ُمٜم 
(8)

 ،

أن طمرف اعمدوذًمؽ أٟمف ذيمر 
(9)

إذا شم٠مظمر قمـ اهلٛمز ًمقرش ومٞمف: اًم٘مٍم واًمتقؾّمط  

واعمد
(10)

 ، أؿم٤مر إمم ذًمؽ سم٘مقًمف:

 وُم٤م سمٕمد مهز صم٤مسم٧م أو ُمٖمػم 

 
 وم٘مٍم وىمد يروى ًمقرش ُمٓمّقٓ  

 ............وووؾّمٓمف ىمقم ... 
(11)

 

 

 

  

، وذيمر﴾ؾَمْقءات﴿ومدظمؾ ذم قمٛمقم ذًمؽ مهزة  
(12)

ذم آظمر اًمب٤مب أن ذم واوه٤م  

ظمالوًم٤م
(13)

ًمف، واخلالف دائر سملم اًمتقؾّمط واعمد واًم٘مٍم 
(14)

)ًمٖمػمه(ًمذيا
(15)

ـ اًم٘مراء.    ُم

                                                        
 ﴾ۋ ﴿. و [121:ـمف]، و[22إقمراف:] ﴾ی  ی ی ﴿وُم٤م شمٍمف ُمٜمٝم٤م، ٟمحق ىمقًمف شمٕم٤ممم:  (1)

 [.26إقمراف: ] ﴾چ چ ﴿. و [27و  20إقمراف: ]

  (:179أي: ؾم٤ميمٜمتلم، ىم٤مل اًمِم٤مـمبل ذم طمرز إُم٤مين سمٞم٧م رىمؿ ) (2)

ـِ  َوإِنْ  َزةٍ  وَمْتٍح  سَملْمَ  اًْمَٞم٤م شَمْسُٙم  . ويسٛمك ُمد اًمٚملم.مُج اَل  وَمَقضْمَٝم٤منِ  َواوٌ  َأوْ  سمِٙمِْٚمَٛم٦مٍ  * َومَهْ

 .ذم ٟمسخ٦م )ج، ود( ومهزة (3)

   : (180-179) رىمؿ سمٞم٧م إُم٤مين طمرز ذم ىم٤مل اًمِم٤مـمبل (4)

ـِ  َوإِنْ           َزةٍ  وَمْتٍح  سَملْمَ  اًْمَٞم٤م شَمْسُٙم  * َوَوىْمُٗمفُ  َوْرشٍ  َوْصُؾ  َوىَمٍْمٍ  سمُِٓمقلٍ *  مُج اَل  وَمَقضْمَٝم٤منِ  َواوٌ  َأوْ  سمِٙمِْٚمَٛم٦مٍ  * َومَهْ

 .يمسقء ورء :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( (5)

 وُم٤م شمٍمف ُمٜمف. ﴾ؾَمْقءات ﴿أي:  (6)

  هـ(. 590ؾمٜم٦م. شمقذم ؾمٜم٦م ) 52ُم٤مم. قم٤مش ق اًم٘م٤مؾمؿ اًمِم٤مـمبل اإل، أسمأمحد سمـ ظمٚمػ سمـ هومػم سمـ اًم٘م٤مؾمؿ (7)

 (.2/20(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )2/573يٜمٔمر شمرمجتف ذم ُمٕمروم٦م اًم٘مراء )

 طم٤مصٚم٦م ُمـ رضب صمالصم٦م اًمقاو ذم صمالصم٦م اًمبدل. (8)

 .ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د( (9)

 وهق ُم٤م يسٛمك سمثالصم٦م اًمبدل. (10)

 (.171طمرز إُم٤مين ووضمف اًمتٝم٤مين، سمٞم٧م رىمؿ ) (11)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( وذًمؽ (12)

 ذم ٟمسخ٦م )د( وذم واوه٤م ظمالف. (13)

 .83يٜمٔمر اًمقاذم  (14)

 .ذم ٟمسخ٦م )أ( سمٖمػمه (15)



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٖٗ٘ 

وم٢مذا ٟمٔمرَت إمم ذًمؽ، طمّمؾ قمغم اعمد ذم اًمقاو
(1)

صمالصم٦م ذم )اهلٛمزة 
(2)

)
(3)

، وقمغم اًمتقؾّمط 

واًم٘مٍم يمذًمؽ
(4)

، ومتّمػم شمسٕم٦م أوضمف. ُمِمك قمغم ذًمؽ اجلٕمؼمي
(5)

ومج٤مقم٦م ُمـ ذاح  

اًمِم٤مـمبٞم٦م
(6)

. 

ره اًم ِمٛمس اسمـ اجلزري: أن ُمـ ُمد )اهلٛمز(واًمذي طمرا
(7)

اعمبدل، ىمٍما واو 

ٓ  همػم، وُمـ ىمٍم﴾ؾَمْقءات﴿ ط اهلٛمز اعمبدل ط واوه٤م، وؾما ، وُمـ وؾما
(8)

واوه٤م، ىمرأ  

ـ ذًمؽ )أرسمٕم٦م أوضمف( سم٤مٕوضمف اًمثالصم٦م اعمت٘مدُم٦م ذم اهلٛمز اعمبدل. ومحّمؾ ُم
(9)

 ، وٟمٔمٛمٝم٤م وم٘م٤مل:

)ىمٍم(وؾمقءات
(10)

ث٤ًم    اًمقاو واهلٛمز صَمٚم 

 
ٓمٝمام وم٤مًمٙمؾ أرسمٕم٦ٌم و * وم٤مدروؾم 

(11) 
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿:  وإذا اضمتٛمع ُمٕمٝم٤م ُم٤م ومٞمف ُمد سمدل، يم٘مقًمف شمٕم٤ممم 

 ﴾ چچ
(12)

سم٘مٍم اًمقاو ﴾ڄ  ﴿، وم٢مٟمؽ شم٠ميت قمغم ىمٍم
(13)

 ، وقمٚمٞمف اًم٘مٍم ذم اهلٛمز
(14)

 . 

                                                        
ـا اعمح٘م٘ملم ُمـ قمٚمامء اًمٗمـ، قمغم أن هذه اًمقاوٓ  ُمد ومٞمٝم٤م ًمقرش أصاًل، ٕن رواة ُمد اًمٚملم قمـ ورش أمجٕمقا ( 1) وًمٙم

. 83ر سملم اًم٘مٍم واًمتقؾمط وم٘مط وٓ إؿمب٤مع ومٞمٝم٤م. يٜمٔمر اًمقاذم قمغم اؾمتثٜم٤مء هذه اًمقاو، ومحٞمٜمئٍذ يٙمقن اخلالف ومٞمٝم٤م دائ

ـ اجلزري ذم اًمٜمنم )  (.1/347(. ويٜمبٖمل أن يٙمقن اخلالف... إًمخ، اٟمٔمره سمٓمقًمف ذم اًمٜمنم )1/347ىم٤مل اسم

 .ذم ٟمسخ٦م )أ( اهلٛمزة (2)

 أي: صمالصم٦م اًمبدل.  (3)

 ل.أي: قمغم شمقؾمط اًمقاو صمالصم٦م اًمبدل، وقمغم ىمٍم اًمقاو صمالصم٦م اًمبد (4)

َٚمٗمل اجلٕمؼمي إؾمح٤مق أسمق اًمديـ، سمره٤من ،إسمراهٞمؿ سمـ قمٛمر سمـ إسمراهٞمؿ (5)  ًمٚمِم٤مـمبٞم٦م، يمبػم ذح ًمف. اعم٘مرئ اإلُم٤مم، ،اًمسا

 .(1/21(، وهم٤مي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م )2/743هـ(. يٜمٔمر ُمٕمروم٦م اًم٘مراء ) 732) ؾمٜم٦م شمقرم. اًمٕمنم اًم٘مراءات ذم ُٓمٞم٦م وىمّمٞمدة

 (.83يٜمٔمر اًمقاذم ) (6)

 .زةذم ٟمسخ٦م )أ( اهلٛم (7)

ـ ٟمسخ٦م )ب( (8)  .ؾم٘مط ُم

إوضمف هل ىمٍم اًمقاو، وقمٚمٞمف صمالصم٦م اًمبدل. شمقؾمط اًمٚملم، وقمٚمٞمف شمقؾمط اًمبدل وم٘مط. ويٛمتٜمع شمقؾمط اًمقاو ُمع ُمد  (9)

ٓ اًمتقؾّمط وم٘مط. يٜمٔمر اًمبدور اًمزاهرة ) ـ ُمذهبف اًمتقؾّمط ذم اًمقاو، ًمٞمس ًمف ذم اًمبدل إ نا َُم  (.1/296اًمبدل،ٕ 

 . ٟمسخ٦م )أ(* وُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم  

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم ٟمسخ٦م )أ(. (10)

 .ذم ٟمسخ٦م )ب، ود( وم٤مدري. وذم ٟمسخ٦م )ج( دمري (11)

 (.1/347وهذا ُم٤م ذه٥م إًمٞمف اعمح٘م٘مقن وقمٚمٞمف اًمٕمٛمؾ. يٜمٔمر اًمٜمنم ) *  

 26 آي٦م :إقمرافؾمقرة ( 12)

 ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د(( 13)

 .أي: اًم٘مٍم ذم اًمبدًملم اًمس٤مسمؼ واًمالطمؼ وىمٍم اًمقاو( 14)
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ط  سم٤مًمتقؾمط ذم اًمقاو واهلٛمز ﴾ڄ ﴿وشم٠ميت قمغم شمقؾمُّ
(1)

، وسم٘مٍم اًمقاو وشمقؾّمط 

اهلٛمز
(2)

وم٘مط 
(3)

 . 

سم٘مٍم اًمقاو واعمد ذم اهلٛمزة ﴾ڄ  ﴿وشم٠ميت قمغم اعمد اًمٓمقيؾ ذم 
(4)

، ومٕمغم اًمت٠مُمؾ 

دمد إوضمف إرسمٕم٦م صم٤مسمت٦م، ؾمقاًء أومردَت أو مجٕم٧َم ُمع
(5)

ُم٤م ومٞمف ُمد سمدل، واهلل  

شمٕم٤ممم
(6)

صمؿ ىم٤مل أقمٚمؿ. 
(7)

: 

اممِ اًمتا  غمقمَ  هلل دُ ٛمْ حَ ـْاًموَ  48
(8) 

 

هلل ٙمرُ اًمِمُّ وَ  
(9)

 ٤ممِ ٕمَ ٟمْ اإْلِ  غَم قمَ  

 ٞمؿِ ٚمِ ْس اًمتا وَ  ةِ اَل اًمّما  ُؾ َْم ومْ أَ وَ  49 

 

 ٞمؿِ طمِ اًمرا  ِف وؤُ اًمرا  ل  بِ اًمٜما  غَم قمَ  

 ؽْمَ قمِ وَ  فِ بِ حْ َص وَ  دٍ ٛما حَ ـُُم 50 
 فشمِ

 

 ُما أُ  ـْ ُمِ  فِ ٤مضمِ ٝمَ ٜمْ ُمِ  غمقمَ  ـْ ُمَ وَ  
 فتِ

هذه اعم٘مدُم٦م، عم٤م ورد أن اًمِمخص  ×ظمتؿ اًمٜم٤مفمؿ سم٤محلٛمدًم٦م واًمّمالة قمغم اًمٜمبل  

سمذًمؽ إذا سمدأ دقم٤مءه سمذًمؽ وظمتٛمف
(10)

اًمدقم٤مء  ُم٤م سمٞمٜمٝمام، وُمثُؾ  ، اؾمتحك اهلل أن يردا 

، يمام ىم٤مًمفاًمت٠مًمٞمُػ 
(11)

ؿمٞمخٜم٤م اًمؼمه٤من اًمٚم٘م٤مين 
(12)

 ذم ذطمف قمغم ظم٤ممت٦م قم٘مٞمدشمف. 

واًمّمالة ،واًمِمٙمر ،وشم٘مدم اًمٙمالم قمغم احلٛمد
(13)

. 

                                                        
 أي: سم٤مًمتقؾمط ذم اًمبدًملم اًمس٤مسمؼ واًمالطمؼ واًمتقؾمط ذم اًمٚملم. (1)

 أي: شمقؾمط اًمبدًملم وىمٍم اًمقاو وم٘مط. (2)

 . وٓ ومرق.سم٘مٍم ذم اًمقاو وشمقؾّمط اهلٛمز، وشمقؾّمط ومٞمٝمام وم٘مطذم ٟمسخ٦م )د(:  (3)

 أي: اإلؿمب٤مع ذم اًمبدًملم اًمس٤مسمؼ واًمالطمؼ وىمٍم اًمقاو وم٘مط. (4)

 ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د(. (5)

 (.ب، وجُمـ ٟمسخ٦م )ؾم٘مط  (6)

 .(ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب، وج، ود صمؿ ىم٤مل (7)

 .اإلمت٤مم :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج، ود( (8)

 .ًمف :ذم ٟمسخ٦م )د( (9)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( سمف (10)

 .ذم ٟمسخ٦م )د( ىم٤مل (11)

 شم٘مدم اًمتٕمريػ سمف ذم ىمسؿ اًمدراؾم٦م )ُمبح٨م ؿمٞمقخ اعم١مًمػ(. (12)

 (.3و  2قمٜمد ذح اًمبٞمتلم رىمؿ ) (13)
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: سمٙمرس اًمٜمقن-إمم اًمٖمػم. واًمٜمٕمٛم٦م  ، اعمراد سمف إيّم٤مل اًمٜمٕمٛم٦مشمقمغم اإلٟمٕم٤م» وىمقًمف:

ٛمد قم٤مىمبتف. وُمٕمٜمك ُمالئؿ: يمقن شمٚمؽ اًمٜمٕمٛم٦م ٓئ٘م٦م سمذًمؽُمالئؿ حت
(1)

اعمٜمَٕمؿ قمٚمٞمف،  

سمٙمقهن٤م ُمّمِٚمح٦م ًمِم٠مٟمف ُمـ طمّمقل ٟمٗمٍع أو دومع رضٍر. وىمقًمف: حتٛمد قم٤مىمبتف، ُمرادهؿ: 

أن ذًمؽ اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمف ٓ حيّمؾ ًمف قمذاب وٓ شمٕم٥م سمٕمد إؾمب٤مغ شمٚمؽ اًمٜمٕمٛم٦م، ًمٞمخرج 

ٟمف إذا ُم٤مت يّمػم ذم اًمٕمذاب سمذًمؽ اًمٙم٤مومر، وم٢من قم٤مىمبتف همػم حمٛمقدة سم٤مقمتب٤مر أ

 اًمرسُمدي إمم أسمد أسم٤مد.

، ومٝمل: ُم٤م وصؾ إمم اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمف )ُمـ رسور وًملم -سمْمؿ اًمٜمقن-أُم٤م اًمٜمُّٕمٛم٦م 

قمٞمش. وسمٗمتحٝم٤م: ُم٤م وصؾ إمم اعمٜمٕمؿ قمٚمٞمف(
(2)

ُمـ قمٔمٞمؿ ٟمٕمؿ اهلل شمٕم٤ممم يمسٕم٦م رزق،  

  ويمثرة وًمد، وقمٔمٞمؿ ضم٤مه.

، شم٘مدم ذطمفوىمقًمف: )قمغم اًمٜمبل(
(3)

. 

 ۆ ۇ ﴿، ُم٠مظمقذ ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: اًمرؤف اًمرطمٞمؿ(وىمقًمف:)

﴾ ۈ ۆ
 (4)

واًمرأوم٦م واًمرمح٦م: رىم٦م، 
(5)

 × اًم٘مٚم٥م واًمٕمٓمػ واًمتحٜمـ. ويم٤من 
قمغم هم٤مي٦م ُمـ ذًمؽ، يدًمؽ قمغم ذًمؽ ُم٤م وىمع ًمف ذم أطمد، أٟمف ؿُم٩ما 

(6)
وضمٝمف طمتك  

دظمٚم٧م طَمَٚمَ٘م٦م اعمِْٖمَٗمر ذم وضمٜمتف، ويُمرست رسم٤مقمٞمتف، وٟمزل ُمٜمف دم يمثػم، ومّم٤مر يتٚم٘م٤مه 

ادع :   وم٘م٤مل ًمف قمٛمر ،شَوْيح قَ ْوم َخَضُبوا َوْجَو نَِبيِِّهم» وي٘مقل: ٞمديف اًمنميٗمتلمسم

ِإنِّي أَلَْرُجو أنَّ اهلَل يَ ْهِديِهْم َويْخرُج ِمْن َأْصاَلِبِهْم »قمٚمٞمٝمؿ ي٤م رؾمقل اهلل! وم٘م٤مل :
ُدوَن اهلَل َعزَّ َوَجلّ   .ش َنَسًما يُ َوحِّ

                                                        
 .خ٦م )ب، ود( سمتٚمؽذم ٟمس (1)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم يُمت٥م ذم ٟمسخ٦م )أ( ذم احل٤مؿمٞم٦م سمخرضم٦م (2)

 (.3قمٜمد ذح سمٞم٧م رىمؿ ) (3)

 .128آي٦م : اًمتقسم٦مؾمقرة  (4)

 ذم ٟمسخ٦م )ب، ود( رأوم٦م اًم٘مٚم٥م.  (5)

 ُمـ همػمه ذم اؾمتٕمٛمؾ صمؿ إصؾ، ذم ظم٤مص٦م اًمرأس ذم وهق. ويِم٘مف ومٞمف ومٞمجرطمف سمٌمء يرضسمف أناًمَِم٩مُّ هق:  (6)

  (.473(، واعمٕمجؿ اًمقؾمٞمط )ص 6/54يٜمٔمر شم٤مج اًمٕمروس ) .ْم٤مءإقم
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)صمؿ(
(1)

اْغِفْر »، وذم رواي٦م: شاللَُّهمَّ اْىِد قَ ْوِمي» ُمـ رمحتف زاد قمغم ذًمؽ وم٘م٤مل: 
(2)ِلَقْوِمي فَِإن َُّهْم )ََل يَ ْعَلُموَن(

 ، ش 

.شيَ ْعِقُلونَ  ََل »وذم رواي٦م: 
(3)

 

، شم٘مدم أيًْم٤م ذطمفوىمقًمف: )وصحبف(
(4)

. 

سم٤مًمت٤مء )اعمثٜم٤مة ُمـ(- ف: )وقمؽمشمف(وىمقًم
(5)

قمغم ُم٤م يب٘مك ُمـ  :، شمٓمٚمؼ ذم اًمٚمٖم٦م-ومقق 

أصؾ اًمِمجرة
(6)

 . 

وشمٓمٚمؼ
(7)

إمم( أيًْم٤م قمغم طمجر هيتدي )سمف اًمْم٥مُّ  
(8)

ُم٠مواه 
(9)

 . 

                                                        
 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم ٟمسخ٦م )أ( (1)

 ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم ٟمسخ٦م )أ( (2)

 رستيمُ  عم٤م(، سمسٜمده قمـ قمبد اهلل سمـ قمبٞمد ىم٤مل: 1375(، طمدي٨م )3/40روى اًمبٞمٝم٘مل ذم ؿمٕم٥م اإليامن ) (3)

 قمٚمٞمٝمؿ اهلل ادع اهلل، رؾمقل ي٤م: ىمٞمؾ وضمٝمف قمغم شمسٞمؾ اًمدُم٤مء جٕمٚم٧موم ضمبٝمتف ذم ٩ما وؿُم  ،× اهلل رؾمقل رسم٤مقمٞم٦م

إن اهلل تعالى لم يبعثني طعَّانًا وَل لعَّانًا، ولكن بعثني داعيًة ورحمًة، اللهم اىد قومي فإنهم َل »: × وم٘م٤مل
 .ُمرؾمؾ . واحلدي٨مشيعلمون

(، 3/1417(، وُمسٚمؿ ذم صحٞمحف )6929، 3477(، طمدي٨م )4/175وروى اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف ) 

 رضسمف إٟمبٞم٤مء، ُمـ ٤مٟمبٞمًّ  حيٙمل ، × اًمٜمبل إمم أٟمٔمر يم٠مينىم٤مل:  ـ قمبد اهلل سمـ ُمسٕمقد (: قم1792طمدي٨م )

 .شيٕمٚمٛمقن ٓ وم٢مهنؿ ًم٘مقُمل اهمٗمر اًمٚمٝمؿ»: وي٘مقل وضمٝمف قمـ اًمدم يٛمسح وهق وم٠مدُمقه، ىمقُمف

ي٨م (، طمد2/1336(، واسمـ ُم٤مضمف ذم ؾمٜمٜمف )3002(، طمدي٨م )5/226وروى اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف ) 

 ج اًمٜمبل أن: (، ُمـ طمدي٨م أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ 11956(، طمدي٨م )19/20(، وأمحد ذم ُمسٜمده )4027)

 ىمقم يٗمٚمح يمٞمػ»: وم٘م٤مل وضمٝمف، قمغم اًمدم ؾم٤مل طمتك ضمبٝمتف ذم ؿمج٦مً  وضمٝمف ٩ما وؿُم  ،أطمد يقم رسم٤مقمٞمتف رستيمُ 

 .أي٦م ﴾ۓ ے ے ھ ھ ہ ہ ہ ھ ھ﴿ :ومٜمزًم٧م شاهلل؟ إمم يدقمقهؿ وهق سمٜمبٞمٝمؿ هذا ومٕمٚمقا

 . شطمسـ صحٞمح»ؽمُمذي: ىم٤مل اًم

 .(3يٜمٔمر ذح سمٞم٧م رىمؿ ) (4)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم ٟمسخ٦م )أ( (5)

 .قمؽم(، ُم٤مدة ٤2/735مح )يٜمٔمر اًمّمح (6)

 .ويٓمٚمؼ :ذم ٟمسخ٦م )ب، وج( (7)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ـُمٛمس ذم ٟمسخ٦م )أ( (8)

 اًمرضمؾ قمؽمة ُمـ ذًمؽ. يٜمٔمرأصؾ اًمٕمؽمة صخرة جيٕمٚمٝم٤م اًمْم٥م قمالُم٦ًم هيتدي هب٤م إمم ُم٠مواه، ومسٛمل أىم٤مرب  (9)

 (.12اعمٗمٞمد ذم ذح اًم٘مّمٞمد )
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)وشمٓمٚمؼ(
(1)

قمغم آل اًمرضمؾ إدٟملم وقمِمػمشمف 
(2)

إىمرسملم 
(3)

 . 

أهن٤م شمٓمٚمؼ قمغم آل ،وأطمسـ ُم٤م شمٗمرسا سمف اًمٕمؽمة
(4)

: أٟمف × اًمبٞم٧م، وم٘مد ضم٤مء قمٜمف 

أظمذ وم٤مـمٛم٦م واحلسـ واحلسلم وقمٚمٞم٤ًّم
(5)

اللَُّهمَّ »ل: واًمٕمّب٤مس وضمٚماٚمٝمؿ سم٤مًمٕمب٤مءة، وىم٤م
َرِتي َوآُل بَ ْيِتي، اللَُّهمَّ اْستُ ْرُىْم ِمَن النَّاِر َكَسْتِرْي ل َُهْم ِبَهِذِه اْلَعَباَءةِ  . شَىُؤََلِء ِعت ْ

ٜم٧م اعمالئٙم٦م قمغم دقم٤مئف وم٠مُما
(6)

احلدي٨مُم٤م ذم اًمبٞم٧م طمتك ؾمٗمٙمف اعمٙم٤من... ومجٞمع 
(7)

 . 

                                                        
 .ويٓمٚمؼ :ذم ٟمسخ٦م )أ، وب، وج(( 1)

 .ذم ٟمسخ٦م )ج( وقمؽمشمف (2)

روي قمـ ُم٤مًمؽ سمـ أٟمس رمحف اهلل أٟمف ىم٤مل: قمؽمة اًمرضمؾ: أهٚمف إدٟمقن وقمِمػمشمف إىمرسمقن. أورد هذا اخلؼم  (3)

(، واًمٚمقرىمل ذم اعمٗمٞمد ذم ذح 1/66ومتح اًمقصٞمد )(، واًمسخ٤موي ذم 1/112أسمق ؿم٤مُم٦م ذم إسمراز اعمٕم٤مين )

 (.1/12اًم٘مّمٞمد )

 ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ج(  (4)

 واًمٕمٚمٞم٤م :ذم ٟمسخ٦م )د( (5)

 ذم ٟمسخ٦م )ج، ود( قمغم ذًمؽ (6)

(، سمسٜمدمه٤م قمـ اًمؼماء سمـ 42/368(، واسمـ قمس٤ميمر ذم شم٤مريخ دُمِمؼ )6/210روى اسمـ قمدي ذم اًمٙم٤مُمؾ ) (7)

ـُ  ٤مـمَِٛم٦مُ َوومَ  قَمكِمٌّ  َدظَمَؾ قم٤مزب ىم٤مل:   ،قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  سمِِرَدائِفِ  موم٘م٤م × اًمٜمبل وَمَخَرَج ، × اًمٜمابِل   إمَِم  َواحلَُسلم َواحْلََس

  اًمٚماُٝمؿا » :وَمَ٘م٤مَل 
ِ
يِت  َه١ُمٓء قمغم حمٛمد سمـ قمٛمر اًمٙمالقمل، وىم٤مل: وىمد أورده اسمـ قمدي ذم مجٚم٦م ُم٤م أٟمٙمره  .شقِمؽْمَ

 ين٢موم طمدي٨م ُمـ أٟمٙمرشمف ُمٝمام اًمٙمت٤مب أول ذم ًمنمـمل ذيمرشمف إٟمام ،اعمٕمروف سمذاك ًمٞمس قمٛمر سمـ وحمٛمد»

 إٓ ،ُمٜمف ظمػم هق ُمـ ذم ٛمقاشمٙمٚما  ىمد أهنؿ قمغم ،٤ميمالُمً  ومٞمف ُملمًمٚمٛمت٘مد   ٟمجد ومل ،طم٤مًمف وأسملم يمت٤ميب ذم أذيمره

 .اهـ شاعمٕمروف سمذاك ًمٞمس هذا قمٛمر سمـ حمٛمد ٕن ،طم٤مًمف يبٚمٖمٝمؿ مل أهنؿ

(، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م 4071( طمدي٨م )236-4/235وروى اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ إوؾمط ) 

 × اهلل رؾمقل ُمع يمٜم٧م(، سمسٜمدمه٤م قمـ قمبد اهلل سمـ اًمٖمسٞمؾ، ىم٤مل: 4426(، طمدي٨م )3/1746-1747)
 وقمبد اهلل، وقمبٞمد اهلل، وقمبد اًمٗمْمؾ،: سمٜمٞمف ُمـ سمست٦م وم٤مٟمٓمٚمؼ .ش!سمبٜمٞمؽ اشمبٕمٜمل قمؿ، ي٤م»: وم٘م٤مل سم٤مًمٕمب٤مس، ومٛمرا 

 اًمٚمٝمؿ»: وىم٤مل ،سمحٛمرة خمٓمٓم٦م ؾمقداء ًمف سمِمٛمٚم٦م وهمٓم٤مهؿ ٤م،ٞمتً سم×  اًمٜمبل وم٠مدظمٚمٝمؿ وُمٕمبد، ؿ،ثا وىمُ  اًمرمحـ،

 وٓ ردَ ُمَ  اًمبٞم٧م ذم سم٘مل ومام: ىم٤مل .ش!اًمِمٛمٚم٦م هبذه ؿؾمؽمهُت  يمام اًمٜم٤مر ُمـ وم٤مؾمؽمهؿ وقمؽميت، سمٞمتل أهؾ ه١مٓء

ذم إوؾمط، وومٞمف مج٤مقم٦م مل رواه اًمٓمؼماين »(: 9/438ٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد ). ىم٤مل اهلـأُما  إٓ سم٤مب

(، طمدي٨م 19/263ف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م أيب َأؾمٞمد اًمس٤مقمدي قمٜمد اًمٓمؼماين ذم اعمٕمجؿ اًمٙمبػم ). وًمشأقمرومٝمؿ

 .شإؾمٜم٤مده طمسـ»(: 9/438ٞمثٛمل ذم جمٛمع اًمزوائد )(، ىم٤مل اهل584)

ىم٤مل:  ×( سمسٜمده قمـ قمٛمر سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م رسمٞم٥م اًمٜمبل 3205(، طمدي٨م )5/351وروى اًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف )

 =﴾ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿: ×اًمٜمبل قمغم أي٦م هذه ٟمزًم٧م عم٤م
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، قمٓمػ شمٗمسػمَوآُل بَ ْيِتيوىمقًمف: 
(1)

َرتِي آُل بَ ْيِتي(2)وَ اي٦م إظمرى: يمام ذم اًمرو   .ِعت ْ

)وُمـ(»وىمقًمف:
(3)

قمغم ُمٜمٝم٤مضمف
(4)

، أي: ـمري٘مف اًمقاضح، إذ اعمٜمٝم٤مج ذم اًمٚمٖم٦م وُمرس ش

 سمذًمؽ
(5)

. وىمد دظمؾ ذم ذًمؽ ُمـ يم٤من )قمغم(
(6)

 ؾمٜمتف ممـ هق سمٕمده إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م. 

، أي: ممـ هق قمغم ديٜمف، ومٕمغم )هذا(شُمتفُمـ أ»وىمقًمف: 
(7)

 ) ـْ ٦م، ومٙم٠مٟمف سمٞم٤مٟمٞم )ُِم

 ىم٤مل: وُمـ قمغم ُمٜمٝم٤مضمف اًمذيـ هؿ أُمتف. 

وشمٓمٚمؼ إُم٦م ذم اًمٚمٖم٦م قمغم اجل٤مُمع عم٤م شمٗمرق ذم همػمه
(8)

ُمـ ظمّم٤مل اخلػم 
(9)

وُمٜمف  ،

﴾ٹ   ٹ ٹ ٿ﴿ىمقًمف شمٕم٤ممم: 
 (10)

 . 

وشمٓمٚمؼ إُم٦م أيًْم٤م قمغم ـمريؼ ذم اجلبؾ، وم٘مد ؾُمٛمع ُمـ اًمٕمرب: اؾمٚمؽ هذه
(11)

 

 إُم٦م، أي: هذه اًمٓمريؼ. 

                                                           

  ٚمٝمؿومجٚما  ،٤موطمسٞمٜمً ٤موطمسٜمً  وم٤مـمٛم٦م ومدقم٤م ؾمٚمٛم٦م، أم سمٞم٧م ذم=
ٍ
 صمؿ ،سمٙمس٤مء ٚمفومجٚما  فمٝمره ظمٚمػ وقمكمٌّ  ،سمٙمس٤مء

 ي٤م ُمٕمٝمؿ وأٟم٤م»: ؾمٚمٛم٦م أم ىم٤مًم٧م. شاشمٓمٝمػمً  رهؿوـمٝم   اًمرضمس قمٜمٝمؿ وم٠مذه٥م ،سمٞمتل أهؾ ه١مٓء اًمٚمٝمؿ»: ىم٤مل

 .شظمػم قمغم وأٟم٧ِم  ُمٙم٤مٟمِؽ  قمغم أٟم٧ِم »: ىم٤مل ،شاهلل ٟمبل

 همداة × اًمٜمبل ظمرج( قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: 2424(، طمدي٨م )4/1883ذم صحٞمح ُمسٚمؿ )و

 ضم٤مءت صمؿ ُمٕمف، ومدظمؾ احلسلم ضم٤مء صمؿ وم٠مدظمٚمف، قمكم سمـ احلسـ ومج٤مء أؾمقد، ؿمٕمر ُمـ ُمرطمؾ رطُمِ  وقمٚمٞمف

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ﴿: ىم٤مل صمؿ وم٠مدظمٚمف، قمكمٌّ  ضم٤مء صمؿ وم٠مدظمٚمٝم٤م، وم٤مـمٛم٦م

 .﴾ک

 .(ج، ودؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )ب، و( 1)

 ، واهلل أقمٚمؿ.ُم٤م أصمبتف. واًمّمقاب قمغم :. وذم ٟمسخ٦م )د(أو :ذم ٟمسخ٦م )ج( (2)

 .سمدون واو ُمـ :ذم ٟمسخ٦م )أ( (3)

 ذم ٟمسخ٦م )ج( ُمٜمٝم٤مضمف ُمـ أُمتف. (4)

 (.6/251شم٤مج اًمٕمروس ) (5)

 .يم٤من قمغم: ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )أ(. وؾم٘مط ُمـ ٟمسخ٦م )د( (6)

 .ذهذم ٟمسخ٦م )أ، وب( ه (7)

 .عم٤م شم٘مرر وذم همػمه :ذم ٟمسخ٦م )ج( (8)

 (.31/229شم٤مج اًمٕمروس ) (9)

 .120 آي٦م اًمٜمحؾ:ؾمقرة  (10)

 .ذم ٟمسخ٦م )ج، ود( أهي٤م (11)
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قم٦م اًمذيـ ؿم٠مهنؿ واطمد. وشمٓمٚمؼ ذم اًمٚمٖم٦م قمغم أؿمٞم٤مء أظمر ٓ ٟمٓمٞمؾ وشمٓمٚمؼ قمغم اجلام

سمذيمره٤م
(1)

. 

وُمـ اهلل أؾم٠مل اًمٜمٗمع سمف زم  ،وىمد شمؿ اًمٙمالم قمغم ُم٤م ىمّمدٟم٤مه ُمـ ذح هذه اعمٜمٔمقُم٦م

وجلٛمٞمع اعمسٚمٛملم، وأن جيٕمٚمف ظم٤مًمًّم٤م ًمقضمٝمف
(2)

(3) × سمج٤مه ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد 
  ، آُملم.

واعمرضمق
(4)

(ـ)مم 
(5)

 أو زًم٦م، أن يدرأ سم٤محلسٜم٦م اًمسٞمئ٦م، وم٘مؾا أن اـمٚمع ومٞمف قمغم هٗمقة  

يسٚمؿ اعمرء ُمـ وهٚم٦م أو همٗمٚم٦م، ظمّمقًص٤م وىمد )وضٕم٧ُم(
(6)

ذًمؽ ُمع ؿمٖمؾ اخل٤مـمر  

وُمٙمدرات ذهٜمل اًمٗم٤مشمر، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ. )اٟمتٝمك(
(7)

. 

)ويم٤من اًمٗمراغ ُمٜمف ذم يقم اًمسب٧م اعمب٤مرك، شم٤مؾمع قمنميـ، ؿمٝمر ذي احلج٦م احلرام، 

 وأًمػ ُمـ اهلجرة اًمٜمبقي٦م، قمغم ص٤مطمبٝم٤م أومْمؾ اًمّمالة ظمت٤مم قم٤مم ؾمٜم٦م صمالصًم٤م وؾمبٕملم

 ىئ﴿ٟم٤م حمٛمد، وقمغم آًمف وصحبف أمجٕملم.وأزيمك اًمتسٚمٞمؿ، وصغم اهلل قمغم ؾمٞمد

(﴾ىبىئيئجبحبخبمبمئحئجئىئییی
(8)

. 

                                                        
 .ذم ٟمسخ٦م )ج( سمذًمؽ( 1)

: )ًمقضمٝمف اًمٙمريؿ إٟمف قمغم ُم٤م يِم٤مء ىمدير، وسم٤مإلضم٤مسم٦م ضمدير، وصغم اهلل قمغم شًمقضمٝمف»ذم ٟمسخ٦م )د( يُمت٥م سمٕمد  (2)

 آًمف وصحبف أمجٕملم(. ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد، وقمغم

اًمبدع قمٜمد اهلل قمٔمٞمؿ وٓ ؿمؽ، ًمٙمـ اًمتقؾمؾ سمف ذم اًمدقم٤مء مل يرد قمٚمٞمف دًمٞمؾ صحٞمح، وهق ُمـ  ×ضم٤مه اًمٜمبل  (3)

ٓ جيقز. يٜمٔمر جمٛمقع اًمٗمت٤موى )  (.143(، واًمتقؾمؾ أٟمقاقمف وأطمٙم٤مُمف ًمألًمب٤مين )1/202ذم اًمدقم٤مء، و 

 .سمدون واو اعمرضمق :ذم ٟمسخ٦م )ج( (4)

 . ُمـ(، وذم همػمه٤م: ٟمسخ٦م )ج اعمثب٧م ُمـ (5)

 .صٜمٕم٧م :ذم ٟمسخ٦م )أ، وب( يم٠مهن٤م (6)

 .ُم٤م سملم اًم٘مقؾملم ُمـ ٟمسخ٦م )ج(  (7)

 .182-180ي٦م: آؾمقرة اًمّم٤موم٤مت،  (8)

 * ُم٤م أصمبتتف ذم اًمّمٚم٥م ُمـ ٟمسخ٦م )أ(. 

ويم٤من اًمٗمراغ ُمـ شمٕمٚمٞمؼ هذه اًمٜمسخ٦م ذم يقم اجلٛمٕم٦م قمنم ذم ؿمٝمر احلج٦م »ويمت٥م ذم ٟمسخ٦م )ب( ُم٤م ٟمّمف:

( اًمٖمٛمري سمٚمًدا، هـ، وقمٚم٘مٝم٤م سمٞمده اًمٗم٤مٟمٞم٦م اًمٗم٘مػم/قم٤مُمر سمـ رساج اًمديـ سمـ )... 1087ام، ظمت٤مم ؾمٜم٦م احلر

 اًمِم٤مومٕمل ُمذهًب٤م، إمحدي ـمري٘م٦ًم، همٗمر اهلل ًمف وًمٚمٛمسٚمٛملم آُملم.

 ويمت٥م ذم ٟمسخ٦م )ج(: اٟمتٝمك وصغم اهلل قمغم ؾمٞمدٟم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف وؾمٚمؿ.
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 اخلاتـنة
ًمؽ احلٛمُد ريب، وًمؽ اًمِمٙمُر يمام يٜمبٖمل جلالل وضمٝمؽ وقمٔمٞمؿ ؾمٚمٓم٤مٟمؽ. اًمٚمٝمؿ 

ٝم٤م، وأضمرٟم٤م ُمـ ظمزي اًمدٟمٞم٤م أطمسـ قم٤مىمبتل وىم٤مرئ هذه اًمسٓمقر ذم إُمقر يمٚم  

 وقمذاب أظمرة، واظمتؿ سم٤مًمّم٤محل٤مت أقمامًمٜم٤م، إٟمؽ ضمقاد يمريؿ، وقمغم يمؾ رء ىمدير.

ومٗمل هن٤مي٦م هذه اًمرطمٚم٦م ُمع هذا اًمٙمت٤مب، رأي٧ُم ُمـ اعمٜم٤مؾم٥م أن ُأـمٚمع اًم٘م٤مرئ 

ٚم٧ُم إًمٞمٝم٤م  اًمٙمريؿ، قمغم أهؿ اًمٜمت٤مئ٩م وآؾمتٜمت٤مضم٤مت وسمٕمض اًمتقصٞم٤مت اًمتل شمقصا

 ًمبح٨م، وُأوضمزه٤م ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:ظمالل ُمٕم٤ميِمتل هلذا ا

حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمّمحٞمح هق:  -رمحف اهلل-أن اؾمؿ اعم١مًمػ  .1

 ، وُم٤م قمداه وهٌؿ أو همٚمٌط.اًمب٘مري

ُم٘مقًم٦ٌم صحٞمح٦ٌم،  شمٚمٛمٞمذه شمٚمٛمٞمذ أو شمٚمٛمٞمذه إُم٤م ُمٍم قمٚمامء هم٤مًم٥مأن ُم٘مقًم٦م:  .2

ؿا ىمّمده ـمٚمب٦م طمٞم٨م إٟمف شمتٚمٛمذ هق قمغم ضُمؾ  قمٚمامء قمٍمه ذم ؿمتك اًمٕمٚمقم، وُمـ صمَ 

ٝمقا إًمٞمف ُمـ يمؾ طمدب وصقب، وأظمذوا قمٜمف خمتٚمػ اًمٕمٚمقم، وىمد ىمٞمؾ:  اًمٕمٚمؿ وشمقضما

صملم واعم٘مرئلم ذم زُم٤مٟمف، إٟمف ىمد أظمذ قمٜمف ُم٤م ٓ حيَم قمددهؿ ، ومٝمق سمحؼٍّ ؿمٞمخ اعمحد 

ن ذم يمثػم ُمـ إضم٤مزات اًم٘مراءات.  واؾمٛمف ُمدوا

ٝم٤م ذم قمٚمؿ اًم٘مراءات، اًمٕمديد ُمـ اعم١مًمٗم٤مت اًمٜم٤مومٕم٦م، وضُمٚمُّ -رمحف اهلل-ًمٚمٛم١مًم ػ .3

ؾمٝمؿ  وىمد أذُت إمم سمٕمْمٝم٤م ذم ىمسؿ اًمدراؾم٦م، ُمع أٟمف يم٤من يٛمكم يمتبف قمغم ـمٚمبتف ويدر 

ٓا ذم اًمثٚم٨م إظمػم ُمـ أي٤مم طم اًمتل  -رمحف اهلل-ٞم٤مشمفهب٤م، ومل يِمتٖمؾ ذم اًمت٠مًمٞمػ إ

ْت إمم صمالث وشمسٕملم ؾمٜم٦م.  اُمتدا

ف واًمسٚمقك ذو ٟمزقم٦م صقومٞم٦م، وىمد أظمذ قمٚمؿ اًمتّم -رمحف اهلل-اعم١مًمػ  .4 قُّ

ف  وهمػمه. وًمف اًمٕمديد ُمـ اًمٙمٚمامت اًمتل شمدلُّ قمغم  ُمقؾمك سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمَبَ٘مِريُمـ قمٛم 

ذًمؽ، وىمد قمٚما٘م٧ُم قمٚمٞمٝم٤م ذم صمٜم٤مي٤م اًمبح٨م، وًمٕمؾا هذا اًمٜمٝم٩م هق اًمس٤مئد ذم زُمـ 

 اعم١مًمػ، واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل.
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شمقارُد اًمٕمٚمامء سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض، وأظمُذ سمٕمِْمٝمؿ ُمـ سمٕمض، ُمع طمٗمظ طمؼ   .5

ٚمٕم٧ُم قمغم ُم٤م يمتبف شمٚمٛمٞمذ ٤مسمؼ واقمؽماف اًمالطمؼ سمف، ُمٜمٝم٩ٌم ؾم٤مئد ُمٜمذ اًم٘مدم، وم٘مد اـما اًمس

ُمٞمكم( اعمتقرم ؾمٜم٦م ))اعمٕمرواًمّمٕمٞمدي حمسـ سمـ قمكماعم١مًمػ/ هـ( 1130ف سم٤مًمرُّ

، ومقضمدشُمف أطمٞم٤مًٟم٤م احلس٤من ذم طمؾ ُمِمٙمالت ىمقًمف شمٕم٤ممم ]أن[(اًمدر )اعمقؾمقُم٦م سمـ

ذم همػم ُم٤م  اًمدر احلس٤منيٜم٘مؾ طمرومٞم٤ًّم ُمـ ؿمٞمخف اًمب٘مري، وىمد أؿم٤مر هق ًمذًمؽ ذم 

 ُمقضع، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.

قمكم سمـ  احلس٤من ذم طمؾ ُمِمٙمالت ىمقًمف شمٕم٤ممم ]أن[(اًمدر )ُم١مًمػ يمت٤مب  .6

َؼ وأظمرَج يمت٤مسَمف هذا  حمسـ اًمّمٕمٞمدي، هق شمٚمٛمٞمذ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمب٘مري، وىمد طم٘ما

ديمتقر / ٟم٤مس سمـ حمٛمد سمـ قمثامن اعمٜمٞمع. وُٟمنِم هذا اًمبح٨م ذم جمٚم٦م ومْمٞمٚم٦م اًم

م. 2011هـ / ُم٤ميق 1432دد اًمث٤مُمـ مج٤مدى إومم قم٤مم اًمدراؾم٤مت اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم اًمٕم

 )اجلٛمٕمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م ًمٚم٘مرآن اًمٙمريؿ وقمٚمقُمف(.

ُمس٠مًم٦م )أن(، وآؾمتٗمٝم٤مم اعمتٙمرر ذم اًم٘مرآن، و واو ؾَمْقءات، ُمـ دىم٤مئؼ  .7

ص، وىمد ُأًم ػ ومٞمٝم٤م ىمبؾاًمتخ اًمب٘مري وسمٕمده، يمام أوضح٧ُم ذًمؽ ذم اًمدراؾم٦م، سمؾ  ّمُّ

وُأظمرضم٧م ذم مجع اعم١مًمٗم٤مت ومٞمٝم٤م رؾم٤مئؾ قمٚمٛمٞم٦م ُمست٘مٚم٦م. وهذا يدلُّ قمغم قمٜم٤مي٦م اًمٕمٚمامء 

 ذم مَل  ؿمٕم٨م ُم٤م شمِمٕما٥م ُمـ ضمزئٞم٤مت هذا اًمٗمـ.

وضمدُت أن أهمٚم٥م اًمٗمروق سملم ٟمسخ هذا اًمٙمت٤مب، هق مم٤م يستٖمٜمك قمٜمف  .8

ؿ اًمسٞم٤مق سمدوٟمف، يم٘مقًمف: )إمم آظمره شمٙمت٥م ذم سمٕمض اًمٜمسخ هٙمذا ... إًمخ، ويست٘مٞم

وإذا، وإسمدال اهلٛمزة سم٤مًمٞم٤مء، يم٘مقًمف:  -ويمذًمؽ شمٖمٞمػم اًمٗم٤مء سم٤مًمقاو ٟمحق ىمقًمف: وم٢مذا 

ف  ، وٓ يٗمسد وٓ يٖمػم  اعمٕمٜمك، وهق ُمـ شمٍمُّ قم٤مئدة وٟم٤مئب٦م(، مم٤م هق واضح وسملم 

٤مخ هم٤مًمًب٤م، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.  اًمٜمسا

ٍـّ ُيس٠مل قمٜمف أهٚمفأو  قمٚمٍؿ ُي١مظمذ ُمـ أرسم٤مسمف يمؾُّ  .9 : ُم٘مقٌٓت ىمديٛم٦ٌم يمؾُّ وم

 طمديث٦م، ومٚمق اًمتزم اًمٜم٤مس هب٤م ٕراطمقا واؾمؽماطمقا.
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يمام أين أويص اًمب٤مطمثلم سمتتبُّع اجلزئٞم٤مت اًمّمٖمػمة ًمٚمٛم١مًمٗملم وإظمراضمٝم٤م، وم٘مد  *

ٓت ُمـ اًمٙمت٥م، ٕهن٤م شُم١مًماػ ذم ضمزئٞم٦م  دة، وهم٤مًمًب٤م يقضمد ومٞمٝم٤م ُم٤م ٓ يقضمد ذم اعمٓمقا حمدا

 شمٙمقن هذه اجلزئٞم٤مت ُمـ همقاُمض ودىم٤مئؼ اًمٕمٚمقم.

وذم اخلت٤مم، ومٝمذا ُمبٚمغ قمٚمٛمل، وهم٤مي٦م ضمٝمدي، ومام يم٤من ُمـ طمؼٍّ وصقاٍب ومٛمـ اهلل 

، وُم٤م يم٤من ُمـ ظمٓم٠م وؾم٘مط ومٛمـ ٟمٗمز واًمِمٞمٓم٤من، وْذُع  ؾ سمف قمكما وطمده، ومٝمق اعمتٗمْم 

ًمٕمْٚمَؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمَؾ اًمّم٤مًمح، إٟمف ضمقاٌد اهلل وديٜمُف سمريئ٤من ُمٜمف. أؾم٠مل اهلل اًمٕمكّم اًم٘مدير ا

 يمريٌؿ، وقمغم يمؾ رء ىمديٌر. واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.
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 املصادز واملساجع
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 اًمٕمٚمٛمٞم٦م. اًمٙمت٥م ، دار(هـ665 ت) اًمدُمِم٘مل اعم٘مدد ؿم٤مُم٦م أيب ، شم٠مًمٞمػ:األماني حرز من المعاني إبراز .1

 م. دار اًمٗمٙمر، سمػموت. 1994هـ /  1414هـ(، ط  676، ًمإلُم٤مم اًمٜمقوي )ت األذكار .2

 اعم٘مري اًمٕمب٤مس أسمق أمحد، سمـ حمٛمد سمـ أمحد ، شم٠مًمٞمػ:عياض القاضي أخبار في الرياض أزىار .3
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 ،(هـ926 ت) إٟمّم٤مري زيمري٤م سمـ حمٛمد سمـ زيمري٤م ، شم٠مًمٞمػ:الطالب روض شرح في المطالب أسنى .4
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 قم٤مدل: ، حت٘مٞمؼ(هـ852 ت) اًمٕمس٘مالين طمجر اسمـ اًمٗمْمؾ أيب ، شم٠مًمٞمػ:الصحابة تمييز في اإلصابة .5

 هـ. 1415 - سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم – اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م دار ُمٕمقض، حمٛمد وقمغم اعمقضمقد قمبد أمحد

، شم٠مًمٞمػ: ُمّمٓمٗمك سمـ قمبد اهلل إيضاح المكنون ذيل كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون .6

 ًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت.م، دار اًمٙمت٥م ا 1992هـ /  1413هـ(، ط  1068اًم٘مسٓمٜمٓمٞمٜمل اًمروُمل احلٜمٗمل )ت 

رة الشاطبية طريقي من المتواترة العشر القراءات في الزاىرة البدور .7  قمبد سمـ اًمٗمت٤مح قمبد ، شم٠مًمٞمػ:والدُّ

ًمبٜم٤من. وـمبٕم٦م دار اًمسالم  – سمػموت اًمٕمريب، اًمٙمت٤مب دار ،(هـ1403 ت) اًم٘م٤ميض حمٛمد سمـ اًمٖمٜمل

 م. 2010 -هـ  1431ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع واًمؽممج٦م، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م 

 اًمسٞمقـمل اًمديـ ضمالل سمٙمر، أيب سمـ اًمرمحـ قمبد ، شم٠مًمٞمػ:والنحاة اللغويين طبقات في الوعاة بغية .8

 ًمبٜم٤من. – اًمٕمٍمي٦م إسمراهٞمؿ، اعمٙمتب٦م اًمٗمْمؾ أسمق حمٛمد ، حت٘مٞمؼ:(هـ911 ت)

، شم٠مًمٞمػ: أمحد اًمّم٤موي، حت٘مٞمؼ: حمٛمد قمبد اًمسالم ؿم٤مهلم، ط بلغة السالك ألقرب المسالك .9

 ، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت.م 1995هـ /  1415

 اًمٗمٞمض، أيب احلسٞمٜمل، اًمرّزاق قمبد سمـ حمّٛمد سمـ حمّٛمد ، شم٠مًمٞمػ:القاموس جواىر من العروس تاج .10

سمٞمدي سمٛمرشم٣م، اعمٚمّ٘م٥م  اهلداي٦م. دار اعمح٘م٘ملم، ُمـ جمٛمققم٦م ، حت٘مٞمؼ:(هـ1205 ت) اًمزا

، وأىلها نواحيها من وارديهاتاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من األماثل أو اجتاز ب .11

، دار  م1997هـ/1418ديـ اًمٕمٛمروي، اًمٓمبٕم٦م إومم هـ(، حت٘مٞمؼ: حم٥م اًم 571ٓسمـ قمس٤ميمر )ت

 اًمٗمٙمر، سمػموت.
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 بن محمد الشيخ طريقة في األلباب أولي وتذكرة العراق أىل جواب في الخالق توحيد عن التوضيح .15
 -ـمٞمب٦م  ، دار(هـ1233 ت) اًمقه٤مب قمبد سمـ حمٛمد سمـ اهلل قمبد سمـ ؾمٚمٞمامن ، شم٠مًمٞمػ:وىابال عبد

 م.1984/ هـ1404 اًمٓمبٕم٦م إومم، اًمري٤مض،

، شم٠مًمٞمػ: أمحد سمـ قمبد اًمٙمريؿ اًمٖمزي اًمٕم٤مُمري )ت الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث .16

ـ ومقاز1143 ومم  هـ(، حت٘مٞمؼ: أيب قمبد اًمرمح ـ طمزم، سمػموت. 1997هـ/1418أمحد زُمرزم، اًمٓمبٕم٦م ٕا  م، دار اسم
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ط دار اًمٗمٙمر،  شم٠مًمٞمػ: قمبداحلٛمٞمد اًمنمواين، ،ي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاجحواش .18

 سمػموت.

 ُمٙمتب٦م ؿم٘مٞمق، قمّم٤مم ، حت٘مٞمؼ:(هـ837 ت)احلٛمقي  طمج٦م اسمـ ، شم٠مًمٞمػ:األرب وغاية األدب خزانة .19

 م.2004 إظمػمة سمػموت، اًمٓمبٕم٦م -اًمبح٤مر  ودار سمػموت، -اهلالل 
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 اًمرؾم٤مًم٦م. ُم١مؾمس٦م - اعم١ميد دار

، شم٠مًمٞمػ: حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمب٤مين، ط سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرىا السيء في األمة .24

 اًمري٤مض. م، دار اعمٕم٤مرف، 1992هـ /  1412

: ، حت٘مٞمؼ(هـ273 ت) اًم٘مزويٜمل يزيد سمـ حمٛمد اهلل قمبد أيب ُم٤مضمف اسمـ ، شم٠مًمٞمػ:ماجو ابن سنن .25

 احلٚمبل. اًمب٤ميب قمٞمسك ومٞمّمؾ - اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙمت٥م إطمٞم٤مء دار اًمب٤مىمل، قمبد وم١ماد حمٛمد

 قمٞمسك أيب اًمؽمُمذي، اًمْمح٤مك، سمـ ُمقؾمك سمـ ؾَمْقرة سمـ قمٞمسك سمـ حمٛمد ، شم٠مًمٞمػ:الترمذي سنن .26

 سمػموت. – اإلؾمالُمل اًمٖمرب م، دار 1998: اًمٜمنم ُمٕمروف، ؾمٜم٦م قمقاد سمِم٤مر حت٘مٞمؼ:، (هـ279 ت)

 اًمذهبل ىَم٤مْيامز سمـ قمثامن سمـ أمحد سمـ حمٛمد اهلل قمبد أيب اًمديـ ؿمٛمس :شم٠مًمٞمػ النبالء، أعالم سير .27

اًمرؾم٤مًم٦م،  ُم١مؾمس٦م إرٟم٤مؤوط، ؿمٕمٞم٥م اًمِمٞمخ سم٢مذاف اعمح٘م٘ملم ُمـ جمٛمققم٦م: ، حت٘مٞمؼ(هـ748ت )

 م. 1985/  هـ 1405 اًمث٤مًمث٦م اًمٓمبٕم٦م

 اهلٛمداين اًمٕم٘مٞمكم اًمرمحـ قمبد سمـ اهلل قمبد قم٘مٞمؾ، اسمـ: ، شم٠مًمٞمػمالك ابن ألفية على عقيل ابن شرح .28

 ُمٍم دار اًم٘م٤مهرة، - اًمؽماث دار احلٛمٞمد، قمبد اًمديـ حمٞمل حمٛمد ، حت٘مٞمؼ:(هـ769ت ) اعمٍمي

 م. 1980 - هـ 1400 اًمٕمنمون اًمٓمبٕم٦م ًمٚمٓمب٤مقم٦م،

 ؿم٤ميمر، أمحد: ، حت٘مٞمؼ(هـ792 ت) احلٜمٗمل اًمدُمِم٘مل اًمٕمز أيب اسمـ شم٠مًمٞمػ:، الطحاوية العقيدة شرح .29

 هـ. 1418 واإلرؿم٤مد، اًمٓمبٕم٦م إومم واًمدقمقة وإوىم٤مف اإلؾمالُمٞم٦م اًمِم١مون وزارة

، (هـ855 ت)اًمٕمٞمٜمك اًمديـ سمدر ُمقؾمك سمـ أمحد سمـ حمٛمقد حمٛمد أيب ، شم٠مًمٞمػ:داود أبي سنن شرح .30

ومم ،اًمرؿمد ٍمي، ُمٙمتب٦ماعم إسمراهٞمؿ سـم ظم٤مًمد اعمٜمذر أيب حت٘مٞمؼ:  م. 1999- هـ 1420 اًمري٤مض، اًمٓمبٕم٦م ٕا

احلٛمٞمد هـ(، حت٘مٞمؼ: د. قمبد اًمٕمكم قمبد  458، شم٠مًمٞمػ: أمحد سمـ احلسلم اًمبٞمٝم٘مل )ت شعب اإليمان .31

 م، ُمٙمتب٦م اًمرؿمد، اًمري٤مض.2003هـ /1423طم٤مُمد، اًمٓمبٕم٦م إومم 

 ت) اًمٗم٤مرايب اجلقهري مح٤مد ـسم إؾمامقمٞمؾ ٟمٍم أسمق ، شم٠مًمٞمػ:العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح .32

 م.1987 -  هـ 1407 سمػموت، اًمٓمبٕم٦م اًمراسمٕم٦م - ًمٚمٛماليلم اًمٕمٚمؿ قمٓم٤مر، دار اًمٖمٗمقر قمبد أمحد: ، حت٘مٞمؼ(هـ393

 ٟم٤مس سمـ زهػم حمٛمد اًمبخ٤مري، حت٘مٞمؼ: قمبداهلل أيب إؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد ، شم٠مًمٞمػ:البخاري صحيح .33

 هـ.1422 اًمٜمج٤مة، اًمٓمبٕم٦م إومم ـمقق اًمٜم٤مس، دار
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 ، ط ُمٙمتب٦م اعمٕم٤مرف، اًمري٤مض.يح الترغيب والترىيب لأللبانيصح .34

، (هـ261 ت) اًمٜمٞمس٤مسمقري اًم٘مِمػمي احلسـ أسمق احلج٤مج سمـ ُمسٚمؿ ، شم٠مًمٞمػ:صحيح مسلم .35

 سمػموت. – اًمٕمريب اًمؽماث إطمٞم٤مء اًمب٤مىمل، دار قمبد وم١ماد حمٛمد حت٘مٞمؼ:

زدي يناًم٘مػموا رؿمٞمؼ سمـ احلسـ قمكم أيب ، شم٠مًمٞمػ:وآدابو الشعر محاسن في العمدة .36 ، (هـ463ت) ٕا

 م. 1981 - هـ 1401 اجلٞمؾ، اًمٓمبٕم٦م اخل٤مُمس٦م، احلٛمٞمد، دار قمبد اًمديـ حمٞمل حمٛمد حت٘مٞمؼ:

 اًمٓمبٕم٦م اعمسٚمؿ، دار اًمٗمقزان، ص٤مًمح سمـ اهلل قمبد:  شم٠مًمٞمػ ،مالك ابن ألفية شرح السالك دليل عنوان .37

 م.1998إومم 

، (هـ1329 ت) آسم٤مدي اًمٕمٔمٞمؿ ُمػم،أ سمـ أذف حمٛمد شم٠مًمٞمػ: ،داود أبي سنن شرح المعبود عون .38

 هـ.1415 سمػموت، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، – اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٙمت٥م دار

 سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اجلزري، اسمـ اخلػم أيب اًمديـ ؿمٛمس ، شم٠مًمٞمػ:القراء طبقات في النهاية غاية .39

 شمٞمٛمٞم٦م. اسمـ سمرضمسؽمارس، ُمٙمتب٦م. ج هـ1351 قم٤مم ُمرة ٕول سمٜمنمه ، قمٜمك(هـ833 ت) يقؾمػ

 643ت ) اًمسخ٤موي حمٛمد سمـ قمكم احلسـ أيب اًمديـ قمٚمؿ: شم٠مًمٞمػ، القصيد شرح في الوصيد فتح .40

 - هـ 1423 إومم اًمٓمبٕم٦م، ٟم٤مذون اًمرؿمد ُمٙمتب٦م، اًمٓم٤مهري اإلدريز حمٛمد ُمقٓي. د: حت٘مٞمؼ،  (هـ

 .م2002

 ت) إٟمّم٤مري زيمري٤م سمـ أمحد سمـ حمٛمد سمـ زيمري٤م ، شم٠مًمٞمػ:الطالب منهج بشرح الوىاب فتح .41

 م.1994/هـ1414واًمٜمنم،  ًمٚمٓمب٤مقم٦م ٗمٙمراًم ، دار(هـ926

 سم٤مسمـ اعمٕمروف قمكم سمـ حمٛمد اإلؾمالُمٞم٦م، شم٠مًمٞمػ: واًمدول اًمسٚمٓم٤مٟمٞم٦م أداب ذم اًمٗمخري .42

 سمػموت، اًمٓمبٕم٦م إومم -اًمٕمريب  اًم٘مٚمؿ ُم٤ميق، دار حمٛمد اًم٘م٤مدر قمبد ، حت٘مٞمؼ:(هـ709 ت) اًمٓم٘مٓم٘مل

 م.1997 - هـ1418

 ُمٝمٜم٤م، سمـ ؾم٤ممل سمـ هم٤مٟمؿ سمـ أمحد ػمواين، شم٠مًمٞمػ:اًم٘م زيد أيب اسمـ رؾم٤مًم٦م قمغم اًمدواين اًمٗمقايمف .43

 م.1995 - هـ1415: اًمٜمنم شم٤مريخ اًمٗمٙمر، ، دار(هـ1126 ت) اعم٤مًمٙمل إزهري اًمٜمٗمراوي اًمديـ ؿمٝم٤مب

: شم٠مًمٞمػ، اًمسبع اًم٘مراءات ذم اًمب٘مري٦م ُمتـ اظمتّم٤مًرا اعمسٛمك - اعمحررة واًمٗمقائد اعم٘مررة اًم٘مقاقمد .44

/ اًمديمتقر: وحت٘مٞمؼ دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م رؾم٤مًم٦م(، هـ1111ت ) ٘مرياًمب إؾمامقمٞمؾ سمـ ىم٤مؾمؿ سمـ حمٛمد اإلُم٤مم

ومم اًمٓمبٕم٦م، اًمري٤مض - اًمرؿمد ُمٙمتب٦م ط، اعمِمٝمداين وم٤مضؾ سمـ إسمراهٞمؿ سـم حمٛمد  .م 2005 - هـ 1426 قم٤مم ٕا
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 اًمزخمنمي أمحد سمـ قمٛمرو سمـ حمٛمقد اًم٘م٤مؾمؿ أيب اًمتٜمزيؾ، شم٠مًمٞمػ: همقاُمض طم٘م٤مئؼ قمـ اًمٙمِم٤مف .45

 هـ. 1407 - سمػموت، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م –اًمٕمريب اًمٙمت٤مب ، دار(هـ538 ت)

ؾمامقمٞمؾ سمـ يمِمػ اخلٗم٤مء وُمزيؾ اإلًمب٤مس قمام اؿمتٝمر ُمـ إطم٤مدي٨م قمغم أًمسٜم٦م اًمٜم٤مس، شم٠مًمٞمػ: إ .46

 م، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت. 1988هـ /  1408هـ(، اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م 1162حمٛمد اًمٕمجٚمقين )ت 

اًم٘مريٛمل،  احلسٞمٜمل ُمقؾمك ـسم أيقب اًمٚمٖمقي٦م، شم٠مًمٞمػ: واًمٗمروق اعمّمٓمٚمح٤مت ذم ُمٕمجؿ اًمٙمٚمٞم٤مت .47

 سمػموت. – اًمرؾم٤مًم٦م اعمٍمي، ُم١مؾمس٦م حمٛمد - درويش قمدٟم٤من حت٘مٞمؼ:، (هـ1094 ت) اًمٙمٗمقي أيب اًمب٘م٤مء

سمػموت،  – ص٤مدر ، دار(هـ711 ت) اإلومري٘مك إٟمّم٤مري ُمٜمٔمقر اسمـ اًمٕمرب، شم٠مًمٞمػ: ًمس٤من .48

 هـ. 1414 اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م

اعمرضٞم٦م،  اًمٗمرىم٦م قم٘مد ذم اعمْمٞم٦م اًمدرة نمحًم إصمري٦م إرسار وؾمقاـمع اًمبٝمٞم٦م إٟمقار ًمقاُمع .49

 ، ُم١مؾمس٦م(هـ1188 ت) احلٜمبكم اًمسٗم٤مريٜمل ؾم٤ممل سمـ أمحد سمـ حمٛمد اًمٕمقن أيب اًمديـ، ؿمٛمس شم٠مًمٞمػ:

 م.1982 - هـ1402 - اًمث٤مٟمٞم٦م دُمِمؼ، اًمٓمبٕم٦م – وُمٙمتبتٝم٤م اخل٤موم٘ملم

: هـ(، حت٘مٞمؼ 807جمٛمع اًمزوائد وُمٜمبع اًمٗمقائد، شم٠مًمٞمػ: ٟمقر اًمديـ قمكم سمـ أيب سمٙمر اهلٞمثٛمل )ت  .50

 م، دار اًمٗمٙمر، سمػموت.1994هـ / 1414قمبد اهلل حمٛمد اًمدرويش، ط 

 ت) احلراين شمٞمٛمٞم٦م سمـ احلٚمٞمؿ قمبد سمـ أمحد اًمٕمب٤مس أسمق اًمديـ شم٘مل اًمٗمت٤موى، شم٠مًمٞمػ: جمٛمقع .51

 اًمنميػ، اعمّمحػ ًمٓمب٤مقم٦م ومٝمد اعمٚمؽ ىم٤مؾمؿ، جمٛمع سمـ حمٛمد سمـ اًمرمحـ قمبد ، مجع وشمرشمٞم٥م:(هـ728

 م.1995/هـ1416 ،اًمٜمبقي٦م اعمديٜم٦م

 اًمٗمٙمر. دار ،(هـ676 ت) اًمٜمقوي ذف سمـ حيٞمك زيمري٤م أيب اعمٝمذب، شم٠مًمٞمػ: ذح اعمجٛمقع .52

 اعمِمٝمقر اًمٓم٤مًم٘م٤مين، اًم٘م٤مؾمؿ أسمق اًمٕمب٤مس، سمـ قمب٤مد سمـ إؾمامقمٞمؾ اًمٚمٖم٦م، شم٠مًمٞمػ: ذم اعمحٞمط .53

  .(هـ385 ت) قمب٤مد سمـ سم٤مًمّم٤مطم٥م

(، دار 1393اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل )ت اًمٗم٘مف، شم٠مًمٞمػ: حمٛمد إُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر  أصقل ُمذيمرة .54

 هـ.1426نم واًمتقزيع، اًمٓمبٕم٦م إومم قم٤ممل اًمٗمقائد ًمٚمٜم

 ، حت٘مٞمؼ:(هـ241 ت) اًمِمٞمب٤مين طمٜمبؾ سمـ اإلُم٤مم أمحد طمٜمبؾ، شم٠مًمٞمػ: سمـ أمحد اإلُم٤مم ُمسٜمد .55

 ُم١مؾمس٦م اًمؽميمل، اعمحسـ قمبد سمـ اهلل قمبد د: وآظمرون، إذاف ُمرؿمد، قم٤مدل - إرٟم١موط ؿمٕمٞم٥م

 م.2001 - هـ1421 ٦م إومم،اًمرؾم٤مًم٦م، اًمٓمبٕم
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اعمّمٜمقع ذم ُمٕمروم٦م احلدي٨م اعمقضقع، شم٠مًمٞمػ: قمكم سمـ ؾمٚمٓم٤من اهلروي اًم٘م٤مري، حت٘مٞمؼ: قمبد  .56

 اًمٗمت٤مح أيب همدة، ط ُمٙمت٥م اعمٓمبققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م.

 ُمٕمجؿ اعم١مًمٗملم، شم٠مًمٞمػ: قمٛمر رض٤م يمح٤مًم٦م، ُمٙمتب٦م اعمثٜمك، دار إطمٞم٤مء اًمؽماث، سمػموت. .57

/  اًمزي٤مت أمحد/  ُمّمٓمٗمك إسمراهٞمؿ)سم٤مًم٘م٤مهرة  اًمٕمرسمٞم٦م ٦ماًمٚمٖم جمٛمع اًمقؾمٞمط، شم٠مًمٞمػ: اعمٕمجؿ .58

 اًمدقمقة. ، دار(اًمٜمج٤مر حمٛمد/  اًم٘م٤مدر قمبد طم٤مُمد

 ت) احلسلم أسمق اًمرازي، اًم٘مزويٜمل زيمري٤مء سمـ وم٤مرس سمـ أمحد اًمٚمٖم٦م، شم٠مًمٞمػ: ُم٘م٤ميٞمس ُمٕمجؿ .59

 .م1979 - هـ1399 اًمٗمٙمر، ه٤مرون، دار حمٛمد اًمسالم قمبد ، حت٘مٞمؼ:(هـ395

 أمحد سمـ حمٛمد اهلل قمبد أيب اًمديـ ؿمٛمس وإقمّم٤مر، شم٠مًمٞمػ: اًمٓمب٘م٤مت قمغم ٤مراًمٙمب اًم٘مراء ُمٕمروم٦م .60

 م.1997 -هـ1417 إومم اًمٕمٚمٛمٞم٦م، اًمٓمبٕم٦م اًمٙمت٥م دار ،(هـ748 ت) اًمذهبل ىَم٤مْيامز سمـ قمثامن سمـ

 ذح –( هـ661ت) اًمٚمقرىمل إٟمدًمز أمحد سمـ اًم٘م٤مؾمؿ اًمديـ ًمٕمٚمؿ، اًم٘مّمٞمد ذح ذم اعمٗمٞمد .61

 احلٛمٞمد قمبد/ اًمديمتقر: وحت٘مٞمؼ دراؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م رؾم٤مًم٦م -اًمسبع اًم٘مراءات ذم ٤ميناًمتٝم ووضمف إُم٤مين طمرز

 .إُملم حمٛمد سمـ ؾمٞمدي سمـ حمٛمد/  د. أ ومْمٞمٚم٦م سم٢مذاف، اًمّم٤مقمدي ؾم٤ممل سمـ

ْرىم٤مين اًمٕمٔمٞمؿ قمبد حمٛمد اًم٘مرآن، شم٠مًمٞمػ: قمٚمقم ذم اًمٕمروم٤من ُمٜم٤مهؾ .62  ، ُمٓمبٕم٦م(هـ1367 ت) اًمزُّ

 ًمث٦م.اًمث٤م وذيم٤مه، اًمٓمبٕم٦م احلٚمبل اًمب٤ميب قمٞمسك

 ت) اًمِمػمازي يقؾمػ سمـ قمكم سمـ إسمراهٞمؿ اؾمح٤مق أيب اًمِم٤مومٕمل، شم٠مًمٞمػ: اإلُم٤مم وم٘م٦م ذم اعمٝمذب .63

  اًمٕمٚمٛمٞم٦م. اًمٙمت٥م دار ،(هـ 476

 سمـ حمٛمد سمـ حمٛمد اجلزري، اسمـ اخلػم أيب اًمديـ ؿمٛمس اًمٕمنم، شم٠مًمٞمػ: اًم٘مراءات ذم اًمٜمنم .64

 اًمٙمت٥م دار شمّمقير] ٙمؼمىاًم اًمتج٤مري٦م اعمٓمبٕم٦م اًمْمب٤مع، حمٛمد قمكم ، حت٘مٞمؼ:(هـ 833 ت) يقؾمػ

 . وـمبٕم٦م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ًمبٜم٤من.[اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 حمٛمد سمـ يقؾمػ سمـ اهلل قمبد حمٛمد أيب اًمديـ مج٤مل اهلداي٦م، شم٠مًمٞمػ: ٕطم٤مدي٨م اًمراي٦م ٟمّم٥م .65

 دار/ ًمبٜم٤من -سمػموت -واًمٜمنم ًمٚمٓمب٤مقم٦م اًمري٤من قمقاُم٦م، ُم١مؾمس٦م حمٛمد ، حت٘مٞمؼ:(هـ762ت) اًمزيٚمٕمل

 م.1997/هـ1418 اًمٓمبٕم٦م إومم، ضمدة -ُمٞم٦ماإلؾمال ًمٚمث٘م٤موم٦م اًم٘مبٚم٦م

 اجلقائ٥م ، ُمٓمبٕم٦م(هـ337 ت) اًمبٖمدادي زي٤مد سمـ ىمداُم٦م سمـ ضمٕمٗمر سمـ ىمداُم٦م اًمِمٕمر، شم٠مًمٞمػ: ٟم٘مد .66

 هـ.1302 اًمٓمبٕم٦م إومم ىمسٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م، –

ـ ٟمقوي اجل٤موي، ط دار اًمٗمٙمر، سمػموت. .67 ـ قمكم سم ـ قمٛمر سم ـ ذم إرؿم٤مد اعمبتدئلم، شم٠مًمٞمػ: حمٛمد سم  هن٤مي٦م اًمزي



 (هٖٗٗٔ جمادى اآلخرة)  عشر      خامسالعدد ال   مجلة معهد اإلمام الشاطبي للدراسات القرآنية    

ٖٙٔ 

 املوضوعاتفهسس 
 ٗمح٦مّماًم اعمقضققم٤مت

 272 اعم٘مدُم٦م

 276 ٟمبذة ُمقضمزة قمـ اعم١مًمػ: اعمبح٨م إول

 276 : اؾمٛمف، وٟمسبف، وًم٘مبف، ويمٜمٞمتف اًمٗم٘مرة إومم

 277 : ُمقًمده، وٟمِم٠مشمف اًمٗم٘مرة اًمث٤مٟمٞم٦م

 279 : ؿمٞمقظمف وشمالُمٞمذه اًمٗم٘مرة اًمث٤مًمث٦م

 281 : ُم١مًمٗم٤مشمف اًمٗم٘مرة اًمراسمٕم٦م

 282 اًمٗم٘مرة اخل٤مُمس٦م: ووم٤مشمف

 284 دراؾم٦م اًمٙمت٤مب اعمح٘مؼ: اعمبح٨م اًمث٤مين

 284 : حت٘مٞمؼ قمٜمقان اًمٙمت٤مب، وشمقصمٞمؼ ٟمسبتف إمم ُم١مًمٗمف وم٘مرة )أ(

 287 وم٘مرة)ب(: ُمقضقع اًمٙمت٤مب، ويمٞمٗمٞم٦م شم٘مسٞمٛمف

 290 وم٘مرة)ج(: وصػ ٟمسخ اًمٙمت٤مب اخلٓمٞم٦م اًمتل اقمتٛمدهت٤م ذم اًمتح٘مٞمؼ ُمع إحل٤مق اًمٜمامذج ُمٜمٝم٤م

 293 بوم٘مرة )د(: قمٛمكم ذم حت٘مٞمؼ اًمٙمت٤م

 295 ٤مق ٟمامذج ُمـ اعمخٓمقطحلإ

 299 ٟمص اًمٙمت٤مب اعمح٘مؼ: اعمبح٨م اًمث٤مًم٨م

 299 ُم٘مدُم٦م اًمٙمت٤مب واًمتٕمريػ سم٤معمٜمٔمقُم٦م وسمٕمض اعمقضققم٤مت اًمققمٔمٞم٦م -1

 316 ُمس٠مًم٦م أن وُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ُمـ أوضمف ًمٚمسبٕم٦م -2

 328 ُم٤م يتٕمٚمؼ هب٤م ًمب٤مىمل اًمٕمنمة -3

 329 ٤مم ًمٚمسبٕم٦مآؾمتٗمٝم٤مم اعمتٙمرر ذم اًم٘مرآن، وُم٤م يتٕمٚمؼ سمف ُمـ أطمٙم -4

 338 سمف ًمب٤مىمل اًمٕمنمةُم٤م يتٕمٚمؼ   -5

 344 ُم٤م يتٕمٚمؼ سمقاو ؾمقءات -6

 346 ×اخلت٤مم واحلٛمدًم٦م واًمّمالة قمغم اًمٜمبل  -7

 352 اخل٤ممت٦م واًمتقصٞم٤مت

 355 صمب٧م اعمّم٤مدر واعمراضمع

 361 ومٝمرس اعمقضققم٤مت

 





 (هٖٗٗٔ)جمادى اآلخرة  الخامس عشر       العددبي للدراسات القرآنية      لشاطمجلة معهد اإلمام ا

 ٖٙ٘ 

  األول الدولٌ املؤمتر
 القرآىًُ واملصطلخات القراءات يف اإلعجاز حىل
 مٕٕٔٓ/ٔٔ/ٜٔ-ٛٔالموافق  ىـ ٖٗٗٔ/ٔ/٘-ٗ

 طنطا -كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومهـا بجامعة األزىر
 محاور المؤتمر:

  -افبحار -افـبات -افػؾؽ-افطب) افؼرآكقة افؼراءات ذم افعؾؿل اإلظجاز  -1

 (.األرض ظؾقم

 . افتؼيع ذم إلظجازا -2

 .افبقاين اإلظجاز ذم افؼرآكقة ادصطؾحات دؿة -3

  .ادختؾػة ادعرؾقة اجلقاكب ذم افؼرآكقة ادصطؾحات دؿة  -4

 :المؤتمر بحوث
 البيانية الفروق عن الكشف في ذلك ودور القرآني االختيار دقو بيان -1

 افسعقدية. -. د. ادثـك ظبد افػتاح حمؿقدالقرآنية اآليات في

حمؿقد ظبد اهلل  د. .الذرية مشاجأ إلى باءاآل من الوراثية الصفات قالانت -2

 مك. –إبراهقؿ كجا 

د. ياشغ  . (بالخنس قسمأ فال): تعالى قولو ضوء في البياني عجازاإل -3

 افسعقدية. -بـ حاؾظ ؿاريا

 مك. -. د. ـريؿ حسـغ ظبد ادعبقد الكريم نآالقر  في ويعيد( )يبدئ -4

ب هشام ظبد افرمحـ  .الحجارة من الوقود استخراج يف القرآنية اإلشارة -5

 .مك -حسـ



    تــــقـــــاريـــرال 

 ٖٙٙ 

ظبد افرمحـ حمؿد . المؤمنين ويقين الخراصين ةغمر  بين الحبك علم -6

 تقكس. –افسعدي 

أ.د. رضا ظبد ادجقد  .المتواترة للقراءات التربوي عجازاإل وجوه من -7

 مك. -ادتقيل إبراهقؿ

 ظامن. –د. ظبد اهلـائل  .ريمالك القرآن إعجاز في ثرىاأو  الحروف صفات -8

 افعراق. -ظبد ادحسـ د. حمؿد تقؾقؼ .الجملة الفعلية في سياق الرحمة -9

أمحد بالل ظع د. اجلقع  .دالئل اإلعجاز في اإليجاز من قراءات القرآن -11

 اإلمارات –

 .اإلعجاز التشريعي في بناء األسرة وتحصينها من خالل سورة النور -11

 .ادغرب –احلسـ صدؿل 
اء قراءات القرآن الكريم ورواياتو لإلعجاز البياني: سورة الفاتحة إثر  -12
 افسعقدية. -د. ظادل بـ إبراهقؿ افرؾاظل .نموذجا

اإلعجاز التشريعي الزواج )مقارنة بين تشريعات اإلسالم وتشريعات  -13
 ظامن. –د. شؾقامن بـ  ظامر افشعقع  .األمم األخرى(

خافد شعد اهلل  / د. زهراءاالتناسب بين اسم سورة  البقرة ومضمونه -14

 افعراق. –افعبقدي 

د. حمؿقد بـ  .إعجاز القاراءات في التشريع بتنوعها باختالف الحركات -15

 افسعقدية. –شعد ظبد احلؿقد صؿس 

 افسعقدية. -ظع بـ أمحد احلذيػل .مصطلح الحرام في القرآن الكريم -16

 .جاتأصيل حول الدراسة المصطلحية في القرآن: مصطلح األمن نموذ -17
 مك، افسعقدية. -د. حامد حمؿد حامد ظثامن



 (هٖٗٗٔ)جمادى اآلخرة  الخامس عشر       العددبي للدراسات القرآنية      لشاطمجلة معهد اإلمام ا

 ٖٙٚ 

 :توصيات المؤتمر

 خرج وحقارية كؼاصقة وحؾؼات كدوات مـ ادممتر ؾعافقات اكتفاء بعد 

 :أمهفا مـ ـان افتقصقات مـ بؿجؿقظة ادممترون

 ـؾ مرة ادممتر يـعؼد بحقث افعؾؿقة ادحاؾؾ هذه مـ باالشتزادة ادممتر يقيص -

 . وؿضاياها وظؾقمفا بافؼراءات ادتعؾؼة افبحقث إلثراء كقؾؿز صفر خالل ظامغ

 ؿضايا مـاؿشة افدوفقة مممتراهتا ذم افؽؾقة تتبـك أن برضورة ادممتر يقيص -

 بتطؾعات تػل ضؿقح ظؾؿقة خطة خالل مـ وظؾقمف وافؼراءات افؽريؿ افؼرآن

 .افؽؾقة هذه ذم األجقال

 افؼرآكقة ادػردات مجقع تستقظب كقةإفؽسو مقشقظة بنكجاز ادممتر يقيص -

 .حقهلا تدور افتل افدراشات ومجع ؾقفا افؼراءات تتـقع افتل

 افعؾؿقة افـظريات ربط حماوفة ذم افقاظل افسيث وجقب ظذ ادممتر يمـد -

 ألن افؽريؿ: بافؼرآن ظؾؿًقا وافثابتة ادسؾؿة احلؼقؼة مستقى إػ تصؾ مل افتل

 ثابتة افؼرآن وحؼائؼ افتغر، يعسهيا ؿد افعؾؿل بافثبقت تتحصؾ مل افتل افـظريات

 .تتغر ال

 بافؼاهرة وظؾقمفا وافؼراءات افؽريؿ فؾؼرآن ـؾقة بنكشاء ادممتر يقيص -

 .فذفؽ اداشة احلاجة ظـ ـشػت ؿد ادممتر ؾعافقات إن إذ افؼبع: بافقجف وأخرى

 ألن فؾػتقات: وظؾقمفا وافؼراءات افؽريؿ فؾؼرآن ـؾقة بنكشاء ادممتر يقيص -

 افدراشات إمتام مـ احلرمان مـ يعاكغ افؼراءات ختصص ظذ احلاصالت افػتقات

 .وظؾقمفا افؼراءات مقدان ذم افعافقة

                            

 



    تــــقـــــاريـــرال 

 ٖٙٛ 

 :مىضىع يف األول الدولٌ العلنٌ املؤتـنر
  اليبىٍ امليهاج ىظريُ يف الكريه القرآن مركسيُ

  (1)ياشني الصالو عبد األشتاذ عيد
 ىـٖٗٗٔمحرم  ٛٔو ٚٔاستانبول 

 مٕٕٔٓديسمبر  ٕ - ٔ ــالموافق لـ
 والمعهد األوربي للعلوم تنظيم: المركز الدولي لألبحاث والدراسات التربوية والعلمية

 بتنسيق مع مركز وقف دراسات العلوم اإلسالمية اإلسالمية

 ادـفاج كظرية مباين ذم افؼرآين افـص مرـزية أوجف بقان أجؾ يعؼد هذا ادممتر مـ

 مػصؾ هق ـام ؿضاياها، وـؾقات ومعاكقفا ياشغ افسالم ظبد األشتاذ ظـد افـبقي

 .ادتـقظة وـتبف أظامفف ذم ومبثقث

 أىداف المؤتمر:
 فؾؿممتر: افرئقسة األهداف

 ذم متؽامؾة وكظرية ظؿؾقا وشؾقـا ظؾؿقا تصقرا باظتباره افـبقي ادـفاج إبراز -

 .وافبـاء فتغقرا

 األشئؾة ظـ وأجقبتف وبؿؽتقباتف ياشغ افسالم ظبد باألشتاذ افتعريػ -

 .وافسقاشقة وافػؽرية افسبقية ادستقيات ظذ ادطروحة افؽزى

 وحضقره افـبقي، ادـفاج كظرية ذم وحمقريتف افؽريؿ افؼرآن مؽاكة تزيز -

 . وافسقاشقة وافػؽرية بقيةافس ياشغ افسالم ظبد األشتاذ مؼاربات ـؾ ذم ادرـزي

                                                           
 http://yassineconferences.net/ar/index  ادصدر: (1)



 (هٖٗٗٔ)جمادى اآلخرة  الخامس عشر       العددبي للدراسات القرآنية      لشاطمجلة معهد اإلمام ا

 ٖٜٙ 

 :أعمالوو  وبحوثو المؤتمرمحاور 
 :األولى العلمية الجلسة

 وقضايا: معالم: النبوي المنهاج نظرية •

)جامعة ادؾؽ  حمؿد باشقدي/المعالم الكبرى لنظرية المنهاج النبوي  •

 افسعقدية(. -ظبدافعزيز 

/ أكقر اجلؿعاوي يمعالم اإلصالح الحضارّي في نظريّة المنهاج الّنبو   •

 تقكس(. -)جامعة ؿػصة 

. احلسـ د/ القرآن الكريم وبناء الجهاز المفهومي في نظرية المنهاج النبوي •

 ادغرب(. -افسالد )باحث ذم افػؽر اإلشالمل

/ افدـتقر ظبد األساس القرآني لنقد الحداثة عند األستاذ عبد السالم ياسين  •

 مافقزيا(. -إلشالمقة افرمحـ ظبقد حسـ )جامعة افعؾقم ا

/ المرتكزات القرآنية لمذىب األنسنة في فكر األستاذ عبد السالم ياسين  •

 اجلزائر(. -افدـتقر ظز افديـ معقؿقش )جامعة اجلزائر 

/ مركزية القرآن في تفكيك بنية االستبداد عند األستاذ عبد السالم ياسين  •

 افعراق(. -ح افديـ افدـتقر ؾرهاد إبراهقؿ أـز افشقاين جامعة صال

/ افؽقر افسامل وفد ادختار احلاج نظرية المنهاج النبوي: الوظيفة والمقصد  •

 مقريتاكقا(. -)مـتدى افػؽر اإلشالمل وحقار افثؼاؾات 

 :الثانية العلمية الجلسة

 نظرية في واللغوية والفقهية األصولية والمراجعات الكريم القرآن  •
 :النبوي المنهاج



    تــــقـــــاريـــرال 

 ٖٚٓ 

التراث األصولي والمقصدي في ضوء الكليات القرآنية عند األستاذ  مراجعة  •
 ادغرب(. -/ افدـتقر حمامد رؾقع )جامعة حمؿد بـ ظبد اهلل عبد السالم ياسين

)هدية  تفصيل القول في مركزية القرآن في االجتهاد األصولي  •

 اإلمارات( -جامعة ظجامن/ؽازي

.افصادق افرمبقق )باحث ذم د/ لغة القرآن في نظرية المنهاج النبوي  •

 ؾؾسػة افتقاصؾ/ جامعة ظبد ادؾؽ افسعدي(.

أصول علم التفسير وقواعده في نظرية المنهاج النبوي لألستاذ عبد   •
 ــدا(. -. ظز افديـ امحقؿصة )جامعة مقكسيالد/ السالم ياسين

تور لغة القرآن الكريم في كتابات الشيخ ياسين: المنزلة والوظائف/ الدك  •
 )أشتاذ افدراشات افؾغقية بجامعة ؿطر(. رشيد بلحبيب

القرآن الكريم مصدرا للمعرفة الفقهية في نظرية المنهاج النبوي: دراسة   •
 اجلزائر(. -/ افدـتقر افذوادي بـ بخقش ؿقمقدي )جامعة باتـةوصفية تحليل

 الجلسة العلمية الثالثة:
 :ة المنهاج النبويدولة القرآن والمعرفة التاريخية في نظري  •
القرآن والسلطان: التاريخ وجدلية التفكيك والتركيب في فكر األستاذ عبد   •

 ادغرب(. -. إدريس افؽـبقري )ـاتب صحػل د/ السالم ياسين

.خافد د دولة القرآن في نسق الفقو السياسي لألستاذ عبد السالم ياسين/  •

 ادغرب( -ؾؽ افسعدي افعرسي )باحث ذم افػؼف افسقاد / جامعة ظبد اد

. د/ حقوق اإلنسان في دولة القرآن: المرتكزات المعرفية والمنهجية  •

 ادغرب(. -زـرياء افرسيت )جامعة افسؾطان ادقػ شؾقامن 

. حمؿد جـايد احلداد د/ مفهوم دولة القرآن في نظرية المنهاج النبوي  •

 ادغرب(. -)جامعة ظبد ادؾؽ افسعدي 
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/ افدـتقر حمؿد حمؿقد آني لثقافة الالعنف عند األستاذ ياسيناألساس القر   •

 ـافق )أـاديؿقة األكدفس(.

الرؤية القرآنية للثورة وإعادة البناء من خالل كتابات األستاذ عبد السالم   •
 / افدـتقر أمحد زؿاؿل )االحتاد افعادل فعؾامء ادسؾؿغ(.ياسين

ـتقر باشؾ خؾػ محقد افزبقدي / افدمفاىيم التجديد والقومة والمرونة  •

 افعراق(. -)جامعة صالح افديـ 

الوحي وفقو التاريخ عند األستاذ عبد السالم ياسين/ الدكتور عبد القادر   •
 ادغرب(. -)جامعة افسؾطان ادقػ شؾقامن  آيت الغازي

القرآن مصدرا الكتساب الخبرة التاريخية في نظرية المنهاج النبوي عند   •
 اجلزائر(. -/ شفام دراجل باحثة دـتقراه )جامعة اجلزائر م ياسينعبد السال

/ ياشغ المعرفة التاريخية في نظرية المنهاج النبوي لألستاذ عبد السالم  •

 ادغرب(. -زيـب افتدالوي )باحثة افدـتقراه / جامعة ظبد ادؾؽ افسعدي 

 مٕٕٔٓ/ٜ/ٕالموافق لـ  ىـٖٗٗٔ/ٔ/ٛٔاليوم الثاني : األحد 

 : الرابعة العلمية لسةالج

 :النبوي المنهاج نظرية في والتزكية القرآن  •

/ كارص األسس القرآنية للنظرية التربوية عند األستاذ عبد السالم ياسين  •

 مك(. -حمؿدي جاد )افدار افعربقة فتؼـقة ادعؾقمات

 أصول التربية القرآنية من خالل نظرية المنهاج النبوي لألستاذ عبد السالم •
 ادغرب(. -/ حمؿد زاوي )باحث ذم افػؽر اإلشالملياسين

مركزية اإلحسان في نظرية المنهاج النبوي عند األستاذ عبد السالم ياسين/  •
 مك(. -)ادعفد األداين فألبحاث افؼؿقة محمد حلمي
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/ قرآنية التزكية وأصالتها في المشروع التربوي لألستاذ عبد السالم ياسين  •

 ادغرب(. -)باحث ذم افتصقف/ جامعة حمؿد بـ ظبد اهللحمؿد صتقان 

التربية اإليمانية مقصد تشريعي وضرورة تنظيمية: دراسة في األسس   •
/ هقثؿ خزكة الشرعية والدواعي التنظيمية من خالل نظرية المنهاج النبوي

 فقبقا( -)اجلامعة األشؿرية

حمؿد  .د/ بد السالم ياسينمركزية القرآن في التربية الروحية عند األستاذ ع  •

 ادغرب(. -صديؼل )أشتاذ باحث ذم افػؽر اإلشالمل

/ افدـتقر أمقد كجؿ افديـ مجقؾ ادػتل األسس القرآنية لمجاالت اإلحسان  •

 افعراق(. -)جامعة صالح افديـ 

 (موازية: ) الرابعة العلمية الجلسة

 :وقضايا مفاىيم: النبوي المنهاج نظرية •

ـفاجل الؿتحام افعؼبة/ ذ. حمؿد ياشغ افعشاب )ـؾقة افعؾقم افتلصقؾ اد •

 ادغرب(. -افؼاكقكقة واالؿتصادية بطـجة

تقطقػ افـص افؼرآين ذم كظرية ادـفاج افـبقي/ افسعقد ادعتز باهلل )جامعة  •

 مك(. -افؼاهرة 

مػفقم افػؼف ذم ؾؽر األشتاذ ياشغ/ مجعة حمؿقد افزريؼل )مستشار ادحؽؿة  •

 فقبقا(. -عؾقا/ ضرابؾساف

افؼرآن وافعؼؾ ذم كظرية ادـفاج افـبقي/ افدـتقر أمحد بقظقد )أشتاذ  •

 ادغرب(. -افػؾسػة وافػؽر اإلشالمل 

.أمحد افػراك )باحث ذم دافعؼؾ وافقحل ذم كظرية ادـفاج افـبقي/  •

 ادغرب(. -افػؾسػة/ جامعة افسؾطان ادقػ شؾقامن 
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افعامل ذم كظرية ادـفاج افـبقي/ افدـتقر مصطػك مػفقم افعؾؿ ووطقػة  •

 ادغرب(. -صؽري )باحث ذم افػؽر اإلشالمل 

افؼرآن افؽريؿ مصدر ادعرؾة ظـد األشتاذ ظبد افسالم ياشغ/ افدـتقر  •

 باـستان(. -حامد أذف مهداين )جامعة بـجاب 

افـبقي/  حمقرية افـص افؼرآين ذم االشتدالل ظذ مسائؾ افعؾؿ ذم ادـفاج •

 ادغرب(. -افدـتقر ظبد افرزاق فؽريط )جامعة شقدي حمؿد بـ ظبد اهلل 

 :الخامسة العلمية الجلسة

 النبوي المنهاج نظرية في المرأة تحرير في القرآن مركزية •

افؼرآن افؽريؿ وؿضقة ادرأة ذم كظرية ادـفاج افـبقي ظـد األشتاذ ظبد افسالم  •

 -وزارة افعدل وافشمون اإلشالمقة واألوؿاف. أمحد مبارك شامل )دياشغ/

 افبحريـ(.

ظبد افسالم ياشغ وؿضايا ادرأة: مـفجف ومـفاجف/ افدـتقر حمؿد  •

 مك(. -ظبداحلؿقد خؾقػة )جامعة دمـفقر

ؿضقة حترير ادرأة ذم كظرية ادـفاج افـبقي فألشتاذ ظبد افسالم ياشغ/  •

 افقؿـ(. -نافدـتقر ظع حمؿد ؾريد مػتاح )جامعة ظد

افرؤية افؼرآكقة فتحرير ادرأة وتـقيرها مـ خالل كظرية ادـفاج افـبقي/  •

 ادغرب(. -.جفاد افصاخل )جامعة ظبد ادؾؽ افسعديد

دمديد افـظر ذم ؿضايا ادرأة ادسؾؿة مـ خالل كظرية ادـفاج افـبقي/ د. وؾاء  •

 ادغرب(. -تقؾقؼ )باحثة ذم افػؽر اإلشالمل

 :السادسة علميةال الجلسة

 :واإلنجليزية الفرنسية باللغتين المشاركات •



    تــــقـــــاريـــرال 

 ٖٚٗ 

• L’Etat de droit et la bonne gouvernance selon la théorie de 

méthode prophétique du Professeur Abdassalam Yassine (Dr 

Khassim DIAKHATÉ/ Université Cheikh Anta Diop/ Sénégal).  

• La Méthode Prophétique: Authenticité, Réalisme et 

Perspectivisme (Jaouad MUFTISADA/ Ecole Normale 

Supérieure – Casablanca /MOROCCO) . 

• Excelling in this life for the next : based on the Prophetic 

Method Developed by Abdessalam Yassine (Imad Benjelloun 

Delaware Valley College/USA) . 

• Arabic in Qur’an and Islam: The Ideas of Sheikh 

Abdessalam Yassine (Dr. Moratd-Serir Ilhem/ University of 

Tlemcen, Algeria). 

• The Theory of Quranic Spirituality: Abdessalam Yassine’s 

Critique of Hybrid Sufism (Prof. Dr. MOHD. SANAULLAH 

AL-NADAWI/ Aligarh Muslim University/ INDIA). 

• The Qur’anic Ideals of Human Reason in Abdessalam 

YASSINE’s Theory of the Prophetic Method (Dr.Mykhaylo 

Yakubovych, The National University of Ostroh Academy 

,UKRANIA). 

• Building the Epistemic and Value Systems in the Muslim 

Mass Media: revisiting Sheikh Abdel Salam Yassine’s Qura`anic 
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Views (Dr. Wail Ismail Abdel Barry Ain Shams University – 

Egypt). 

• The Qur’anic basis for the Appointment of Rulers and 

Limits of their Authority- Analysis of Imam Abdessalam 

Yassine’s theory for an Islamic State (Dr.Muhammad Raza 

Taimoor- Govt. College Burewala, Higher Education 

Department Punjab Government). 

• The Qur'anic Basis for "Daawa and Dawla" Dichotomy in 

Imam Abdessalam Yassine's Theory of the "Prophetic Method" 

(Dr. Mohamed Elghazi -Faculty of Letters and Humanities - 

Department of English Studies- Ibn Zohr University-

Agadir.Morocco). 

 وتوصيات المؤتمرالبيان الختامي 

 . وافدراشات فألبحاث مـطؾؼاً  افؽريؿ افؼرآن اظتامد إػ افدظقة - 

 . جقاكبفا خمتؾػ ذم واألمة افػرد حلقاة ومـفاجا وافتعؾقؿ، فؾسبقة وأصالً  -

 واددارس ادعاهد و اجلامعات ذم ياشغ افسالم ظبد األشتاذ كظرية تدريس -

 . متؿقزا ودظقيا وتربقيا ؾؽريا إشفاما باظتبارها اإلشالمقة

 افّديـل وافّتجديد افـبقي ادـفاج كظرية بدراشة يعـك أـاديؿل مرـز إحداث -

 . ادقضقع ذم افؾغات بؿختؾػ ـتب وضباظة مستديرة ومقائد كدوات ظؼد يتقػ

 فسز ادتخصصغ افباحثغ تستفدف افـبقي ادـفاج كظرية جائزة إحداث -

 . يةافـظر أؽقار
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 افتقاصؾ وصبؽات االكسكقت صبؽة ظذ افـؼاصقة واحلؾؼات افـدوات إؿامة -

 ادسائؾ مـ ـثر ذم رؤيتف وبقان ياشغ افسالم ظبد األشتاذ ؾؽر حقل االجتامظل،

 افؽؾقات ذم اجلامعات ضؾبة وتقجقف ادعارص، واؿعـا إصؽافقات متس افتل

 ـتب ظذ فالضالع وافسبقية فـػسقةا افعؾقم وأؿسام افسقاشقة وافعؾقم اإلشالمقة

 وأصقؾة ؿقؿة بحقثا تصؾح افتل بادقضقظات افغـقة ياشغ افسالم ظبد األشتاذ

 . فؾتخرج

 ذم ياشغ افسالم ظبد األشتاذ بػؽر ادتعؾؼة وافدراشات افبحقث كؼ -

 . وافعؾامء ادػؽريـ إػ فتصؾ افرصقـة افعؾؿقة وادجالت افدوريات

 ادحؽؿة، افعراؿقة ادقصؾ بجامعة اإلشالمقة، افعؾقم ـؾقة جمؾة اؿساح تثؿغ -

 اإلظالن أو ياشغ افسالم ظبد باألشتاذ تتعؾؼ ودراشات أبحاث فـؼ اشتعدادها

 . ادجؾة ذم اإلظالكات صػحة ظذ ومـشقراتف ـتبف ظـ

 ظبد األشتاذ ومرئقات ومسؿقظات وحمارضات ممفػات وترمجة ضبع إظادة -

 . افعادغ مـ وؽرهؿ ادسؾؿقن هبا فقـتػع ياشغ افسالم

 وخصقصقاهتا ياشغ افسالم ظبد فألشتاذ احلرـقة افدظقية بافتجربة افتعريػ -

 . واشع كطاق ظذ

 : افتافقة ادؼسحة ادقضقظات ذم مشاهبة مممترات تـظقؿ إػ افدظقة -

 . ياشغ افّسالم ظبد فدى افتغقري افػؽر* 

 . واإلحساكقة اإليامكقة افسبقة ذم غياش األشتاذ كظرية* 

 . افـبقي ادـفاج كظرية ذم افؼرآن دوفة بـاء ذم ادرأة مقؿع* 

 . ياشغ افسالم ظبد ظـد افـبقي ادـفاج فـظرية افقاؿعقة افتطبقؼات* 
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 جقاكب ذم افبحث إػ شعًقا افـَّبقي ادـفاج ةكظري إػ افباحثغ ظـاية تقِجقف -

 افعامل هاديشف تلاف احلافقة ةافعربِق افثَّقرات طِؾ   ذم افقاِؿع، أرض ظذ مـفا اإلؾادة

 . افعريب

بقة ذم اخلُزاء ظـاية تقجقف - ة مـ اإلؾادة إػ وافتَّعؾقؿ افسَّ  ،قيبافـ ادـفاج كظريَّ

 . وافتعؾقؿ افسبقة ذم تطبقؼفا إػ وافسعل

 ظبد فألشتاذ فاجلادـ افػؽر لـؾ ختصةـم حؽؿةـم ةــظؾؿق ؾةـجـم دارـإص -

 . ياشغ افسالم

 ذم ياشغ افسالم ظبد األشتاذ ؾؽر اظتامد إػ اإلشالمقة ادـظامت دظقة -

 اإلشالمل افػؼفل وادجؿع اإلشالمل، افتعاون مـظؿة وخاصة األصقيل، االجتفاد

 . األمة مصافح ذم يصب ؾقام االشتػادة فتامم ، افدويل

 دراشة إػ وافعربقة اإلشالمقة اجلامعات ذم افعؾؿل افبحث ضالب كظر تقجقف -

 خمتؾػ ذم مـفا فإلؾادة حمتقياهتا وتصـقػ اآلراء واشتخالص اإلكتاج هذا

 . ادقاديـ وصتك ادجاالت

 مـ اإلكتاج هذا تقؾر إػ افعؾؿقة وادمشسات افـؼ دور أصحاب ودظقة -

 ادسؿقظات وتػريغ ومؼاالت ـتب مـ افؽامؾة األظامل تضؿ ظؾؿقة كؼة خالل

 .واحدة مقشقظة ذم
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 ىدوَ
(ٔ)الفهه وضبط املعرفُ تأصًل يف وأثره القرآىٌ املصطلح

 

 أكادير )المغرب( -المنعقد بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة ابن زىر
 مٕٕٔٓديسمبر  ٙ - ٘ىـ الموافق ٖٗٗٔمحرم  ٕٔ- ٕٓ

 ـؾقة ذم ادافؽل افساث وإحقاء اإلشالمقة، فؾدراشات ؾؿقةافع ادـاهج خمتز كظؿ

 مع وبافتعاون ادغربقة، ادؿؾؽة ذم ُزهر، ابـ بجامعة اإلكساكقة، وافعؾقم اآلداب

( مبدع) افعؾؿقة وافدراشات افبحقث وممشسة ألـادير، ادحؾقة افعؾؿقة ادجافس

 وضبط ادعرؾة تلصقؾ ذم وأثره افؼرآين ادصطؾح) مقضقع ذم دوفقة ظؾؿقة كدوة

  .(افػفؿ

 أىداف الندوة:
 افبحث ذم ادصطؾح افؼرآين ؾفاًم ودمديدًا.  دظؿ  .1

أثر افؼرآن افؽريؿ وحاـؿقتف ذم تلشقس افبحث ادصطؾحل وترشقخف ظز  بقان  .2

 افعصقر. 

المتالك مػاهقؿ ادصطؾحات افؼرآكقة، وإصاظتفا مع اإلحاضة بدالفتفا:  افسعل  .3

 األوػ خلدمة افساث ادتصؾ بافؼرآن. فؽقن ذفؽ افقشقؾة 

ادػاهقؿ األصقؾة ذم جمال افدراشات افؼرآكقة، خاصة تؾؽ افتل احتؾت  بعث  .4

 مؽاهنا مػاهقؿ دخقؾة. 

وافتـظر إلظامل هذه ادصطؾحات وحتؽقؿفا ذم جمال افتعامؾ مع  افتلشقس  .5

 اآليات ؾفاًم وتــزياًل. 

                                                           
 http://main2.islamweb.net/media/index.php?page=article&id=183687ادصدر:  ( 1)
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 هذه خالل مـ افتػسر ظؾؿ ذم افـظر إلظادة ادعارصة افدظقات تؼقيؿ  .6

 . ادصطؾحات

 :الندوة محاور
 : رئقسة حماور ثالثة ظذ افـدوة هذه أصغال دارت

 افؼرآن ظؾقفا كص افتل األصقل ادصطؾحات ظذ ؾقف اددار: األول المحور

ـَّة)و ،(افؽتاب: )مثؾ وضبطفا، كػسف  ،(افستقؾ)و ،(افبقان)و ،(افؾسان)و ،(افسُّ

 (.افديـ)و ،(افتػسر)و( افتلويؾ)و
 جمال ذم افؽريؿ فؾؼرآن اخلادمة ادصطؾحات ظذ ؾقف اددار :الثاني المحور

 ُظِرض   وؿد افؼرآن: وؽريب افؼراءات، ظؾؿ جمال ذم وحتديداً  إمجاالً، افؼرآن ظؾقم

 ،(واددين ادؽل)و ،(افغريب)و ،(افشذوذ)و ،(افضبط: )مصطؾحات ذفؽ مـ

 (. افـزول أشباب)و
 وظؾؿ األصقل، ظؾؿ ذم افؼرآين ادصطؾح امتداد ظذ ؾقف اددار :الثالث المحور

 .اإلشالمل وافػؽر افؽالم،
 المؤتمر وبحوثو: في المشاركون

 مـ افؼرآكقة بافدراشات ادفتؿغ افباحثغ مـ ظدد افدوفقة افـدوة هذه ذم صارك

 امعاتوج )مبدع(، افعؾؿقة وافدراشات افبحقث وممشسة ادغربقة، اجلامعات

 . دمشؼ وجامعة اجلزائرية، اجلؿفقرية وجامعات افسعقدية، افعربقة ادؿؾؽة

م وؿد   بحثًا: ظؼ أربعة افـدوة هذه ذم ُؿد 

 افدـتقر. المصدرية وتوحيد والتسوية المفهوم بين والسنة الكتاب مصطلح .1

 . ادغرب-أـادير-ُزهر ابـ جامعة اإلدرييس، افقاحد ظبد

 جامعة- بقدوخة مسعقد افدـتقر. القرآن في والبيان اللسان مصطلح .2

 . اجلزائر -شطقػ
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- افدريبل ظقسك افدـتقر. والمصطلح المفهوم في قراءة: الترتيل مصطلح .3

 . افسعقدية افعربقة ادؿؾؽة -شعقد ادؾؽ جامعة
 ظؿر افدـتقر. أنموذجاً  والتمحيص االبتالء: القرآني المصطلح في دراسة .4

 . شقريا -افزبداين
 احلؾقؿ ظبد افدـتقر. الغربي والفكر القرآني المفهوم بين لدينا مصطلح .5

 .اجلزائر-افؼادر ظبد األمر جامعة- الفقد

 الموضوعي التفسير في دراسة: الكريم القرآن خالل من والتأويل التفسير .6
- حسـ بـت كقرة وافدـتقرة ظاصقر، بـ صؾقحة افدـتقرة. القرآني للمصطلح

 .اجلزائر -باتـة جامعة

 افدـتقر. الدعي   العلماني والطرح األصيل القرآني المصطلح بين تأويلال .7

 . ادغرب -مالل بـل-شؾقامن ادقػ جامعة- رشتؿ حمؿد
 واستعماالتها ورموزىا ودالالتها أصولها: القرآني الضبط علم مصطلحات .8

- محقتق حسـ افدـتقر .والمشرقية المغربية المدرستين أئمة بين فيها والخالف

 .ادغرب -أـادير-ُزهر ابـ ةجامع
 وحكم وأسبابو وتاريخو تعريفو: القرآنية القراءات في الشذوذ مصطلح .9

-افؼادر ظبد األمر جامعة-بقحقش ؽـقة افدـتقر. بالشواذ واالستشهاد القراءة

 . اجلزائر
- افطقار مساظد افدـتقر. وحلول مشكالت: القرآن علوم في المصطلح .11

 . افسعقدية افعربقة ادؾؽة- شعقد ادؾؽ جامعة
- افبخاري اهلل ظبد افدـتقر .فهمها أسيء الكريم القرآن من مصطلحات .11

 . ادغرب-أـادير-ُزهر ابـ جامعة
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- مـاري مؼدودة افدـتقر. األولي الفكر في القرآني المصطلح خصوصية .11

 . اجلزائر-اجلزائر جامعة
 من آنيالقر  للمصطلح المعاصر التأويل في وأثره الكالم ألىل التقليد .13

  .ادغرب-أـادير- ُزهر ابـ جامعة- هرماس افرزاق ظبد افدـتقر. أنموذج خالل
 بـ خرضة شامقة افدـتقرة. اإلسالمي الفكر في القرآني المصطلح مكانة .14

 . اجلزائر-اجلزائر جامعة- هـقة

 : التوصيات أىم
ؾ ص   افتل افتقصقات إمجال يؿؽـ  :اآليت ذم افـدوة هذه ذم ادشارـقن إفقفا خ 

 افتقصقة بطبع أظامل افـدوة. .1

 تلشقس جمؾة متخصصة ذم ادصطؾح افؼرآين.  .2

إكشاء مرـز ظؾؿل متخصص ذم ادصطؾح افؼرآين، فف ؾروع ذم مجقع افبؾدان  .3

اإلشالمقة، وافتـسقؼ بقـف وبغ مراـز افبحث افعؾؿل وادختزات افتل هلا االهتامم 

 كػسف. 

افؼرآين، وافتعاون مع ممشسات  افتـسقؼ بغ افباحثغ ذم جمال ادصطؾح .4

 متخصصة وظذ رأشفا ممشسة افبحقث وافدراشات افعؾؿقة )مبدع(. 

-ؾتح وحدة افتؽقيـ ذم ادصطؾح افؼرآين ذم ـؾقة اآلداب وافعؾقم اإلكساكقة .5

 جامعة ابـ ُزهر: خدمة فؾؼرآن افؽريؿ.

تـظقؿ كدوات تعؿؼ افبحث ذم جزئقات مقضقع افـدوة، وتقشقع دائرهتا  .6

ا.فت  صر مممترًا دوريًّ

تـظقؿ دورات تؽقيـقة فؾباحثغ ذم ادصطؾح افؼرآين ذم افدراشات افعؾقا،  .7

 خاصة ذم شؾؽ افدـتقراه.
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 (1)القرآىًُ الدراشات لتطىير الدولٌ املؤمتر
 الرياض – سعود الملك جامعةالمنعقد ب

 مٖٕٔٓ/ٕ/ٙٔ ىـ =ٖٗٗٔ/ٗ/ٙ السبت من
 مٖٕٔٓ/ٕ/ٕٓ ىـ =ٖٗٗٔ/ٗ/ٓٔ األربعاء إلى

 :المنظمون
 تػسر مرـز مع بافتعاون شعقد ادؾؽ بجامعة وظؾقمف افؽريؿ افؼرآن ـرد

 .افؼرآكقة فؾدراشات

 :أىداف المؤتمر
 وافتؿقيؾقة وافتشجقعقة وافتعؾقؿقة ادعرؾقة اجلقاكب تطقير ذم ادشارـة. 1

 هذه ذم مبتؽرة حؾقل وتؼديؿ وظؾقمف، افؼرآن خدمة ذم واإلظالمقة وافتؼـقة

 .ادجاالت

 افؼرآن خدمة ذم افعامؾة ادمشسات بغ وافتؽامؾ افتـسقؼ جقاكب تطقير .2

 .افؽريؿ

 .وافضعػ افؼقة مقاضـ ومعرؾة افؼرآكقة افدراشات واؿع دراشة .3

 .ؾقفا افـؼص وشد فتطقيرها شعقاً  افؼرآكقة، افدراشات مستؼبؾ اشتؼاف .4

 ذم افؼرآكقة بافدراشات ادعـقغ اءواخلز افباحثغ أمام االفتؼاء ؾرص تقؾر .5

 .وافبحقث وادمفػات واآلراء اخلزات فتبادل افعامل،

 وإبراز افؼرآكقة، افدراشات تطقير ذم ادبذوفة فؾجفقد تؼققؿقة مراجعة تؼديؿ .6

 .وكؼها فتطقيرها ادتاحة وافػرص ؾقفا وافضعػ افؼقة كؼاط

 .صقرها بشتك وظؾقمف افؼرآن خدمة جمال ذم افتجارب أحدث تؼديؿ .7

                                                           
  http://www.quranicconferences.co ادقؿع اإلفؽسوين فؾؿممتر::  ادصدر( 1)

http://www.quranicconferences.co/
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 ومشاريعفا، افؼرآكقة افدراشات ذم افتطقر ومستؼبؾ خطط وظرض مـاؿشة .8

 ذم واألؾراد ادمشسات دور بقان مع ذفؽ، ذم ومؼسحات تصقرات وتؼديؿ

 .هبا وافـفقض تطقيرها

 .افؼرآكقة افدراشات ؿطاع ذم افتطقير أوفقيات حقل تصقرات تؼديؿ .9

 خدمة جمال ذم تسقيؼفا وآفقات ادؿؽـة شتثامريةاال افػرص ظذ افتعرف .11

 .ودراشاتف وظؾقمف افؽريؿ افؼرآن

 .وظؾقمف افؼرآن خدمة ذم ادجتؿع مشارـة دظؿ ذم ادسامهة .11

 ادمشسات بغ وافدويل افعريب ادستقيغ ظذ افتعاون تعزيز ظذ افعؿؾ .12

 .افؼرآكقة

 .ودراشاتف وظؾقمف فؼرآنا تعؾقؿ ذم افشامؾة اجلقدة مػفقم تعزيز .13

 األكشطة ذم فؾجقدة افعادقة ادعاير تطبقؼ ومتطؾبات إمؽاكقة دراشة .14

 .وظؾقمف بافؼرآن ادتصؾة وادؼوظات واخلدمات

 :محاور المؤتمر
 .المحور األول: المحور العلمي

 افـاحقة مـ افؼرآكقة افدراشات تطقير ذم ادتؿقزة وافدراشات افبحقث يشؿؾ

 – وافتجقيد افؼراءات – افتػسر – افؼرآن ظؾقم) افػروع ـاؾة ذم ادعرؾقة افعؾؿقة

 .(فخإ …ادعارصة افؼرآكقة افدراشات – فؾؼران االكتصار

 .المحور الثاني: المحور التعليمي
 افتعؾقؿقة افـاحقة مـ افؼرآكقة افدراشات تطقير تـاؿش افتل افبحقث يشؿؾ

 وـاؾة ومفاراتف، افتدريس وضرق افتعؾقؿ جمـاه تطقير ذفؽ ذم ويدخؾ واإلدارية،

 .وممشساتف وظؾقمف افؼرآن خدمة ذم واخلزات األؾؽار
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  .التقني المحور: الثالث المحور
 اخلادمة افتؼـقات تطقير ذم ادتؿقزة وافتجارب وافزجمقات األبحاث يشؿؾ

 افؽريؿ افؼرآن خدمة ذم ادؿقزة افتطبقؼات ظرض حتتف ويدخؾ افؽريؿ، فؾؼرآن

 .افـاجحة افتجارب وتعؿقؿ وظؾقمف،

 .التشجيعي المحور: الرابع المحور
 افدراشات جمال ذم افتشجقعقة وادسابؼات اجلقائز ترصد افتل افبحقث يشؿؾ

 ذم افـاجحة افتجارب ظرض يشؿؾ ـام هبا، واالرتؼاء تطقيرها وشبؾ افؼرآكقة

 .تطقيرها وـقػقة افؼرآكقة ادسابؼات

 .التمويلي ورالمح: الخامس المحور
 ثؼاؾة وترشقخ افؼرآكقة ادؼوظات متقيؾ ـقػقة ذم تبحث افتل افبحقث يشؿؾ

 .وظؾقمف افؼرآن خلدمة ادجال هذا ذم ومبادرات أؾؽار وتطقير افؼرآكقة، األوؿاف

 .اإلعالمي المحور: السادس المحور
 بغ افتؽامؾ تػعقؾ وشبؾ افؼرآين، اإلظالم تطقير بسبؾ ادتعؾؼة افبحقث يشؿؾ

 ادتؿقزة واألؾؽار افتجارب وظرض افعامل، ذم افؼرآكقة وادمشسات اإلظالم وشائؾ

 .ادجال هذا ذم
 بحوث المؤتمر وأعمالو:

 العلمي: المحور
المصحف في ضوء علم  مراجعة عدد من النظريات المتعلقة برسم - 1

 .أ.د. ؽاكؿ ؿدوري احلؿد /الخطوط القديمة

 .د. ؾريدة زمرد /يخ التفسير وتطورهلتار  (علمية)نحو دراسة  - 2

 .د. حمؿد صافح شؾقامن /نقد التفسير بين الواقع والمأمول - 3
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د. ظامر  /المنهج األمثل لتحقيق كتب القراءات في ضوء التقنيات الحديثة - 4

 .أمغ افددو

التطور والتجديد في الدرس اللغوي والبالغي للقرآن الكريم األسس  - 5
 .أ.د. ضارق شعد صؾبل /التوالمحاذير والمجا

د. بشر  /التأليف المعجمي في رسم المصحف بين مذىبين مشهورين -6

 .احلؿري

علم االنتصار للقرآن الكريم وعلومو مجاٌل ِخْصٌب لتطوير الدراسات  -7
 .د. حمؿد بـ زيـ افعابديـ رشتؿ /القرآنية في العصر الحديث

 .ؾريد صؽري د. /الدراسة المقاصدية للقرآن الكريم - 8

 .أ.د. صافح حيل صقاب /صناعة المفسر - 9

جهود جمعية المحافظة على القرآن الكريم في خدمة الدراسات  -11
 .د. شؾقامن افدؿقر /القرآنية

 المحور التعليمي: 
 -الدراسات القرآنية في الجامعات الباكستانية، مناىج، إنجازات، مشاريع  - 1

 .أ. شقد كقر اهلدى/ موذجاً الجامعة اإلسالمية العالمية أن

نحو إصالح التعليم في برنامج الدراسات العليا في تخصص التفسير  - 2
 .د. مجال أبق حسان /وعلوم القرآن

د.  /مناىج الدراسات القرآنية في الجامعات العراقية نقد وتحليل وبدائل - 3

 أشامة ظبد افقهاب احلقاين

د. ظؿر  /الجامعات السعودية دراسة تقويمية لمقرر علوم القرآن في - 4

 .افدهقق
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التعليم باالكتشاف الموّجو في تدريس أحكام التالوة والتجويد من خالل  - 5
 .د. صػاء ظع افػؼقف /عرض تجربة مؤسسة المدارس

 .د. أمحد ظبداهلل شؾقامين /تطبيق الجودة في تعليم القراءات العشر -6

د.  /ر خدمة كتب علوم القرآندور الجهات القرآنية المتخصصة في تطوي -7

 .يقشػ مصؾح افردادي

أ. شؾطان مسػر  /الدراسات التربوية للقرآن الكريم الواقع والمأمول -8

 .افصاظدي

 .د. ـقثر حمؿد افؼيػ /أسس تطوير تعليم القراءات القرآنية -9

أ. إيامن بـت  /غياب الجانب التطبيقي في تعلم وتعليم الدراسات القرآنية -11

 .اجلارسمحد 

أ.د. مصطػك  /المشروع والطموحات :موسوعة التفسير الموضوعي  -11

 .مسؾؿ

د. أمحد بـ  /رؤية في تطوير الدراسات األكاديمية في أقسام القراءات -12

 .ظع افسديس

 .د. ظبدافرحقؿ افؼيػ /مشروع كلية اإلعجاز -13

 .ابأ. ظبداهلادي فعؼ /المنهج األصيل في تلقي القرآن الكريم -14

تطوير أداء معلم القرآن في مهارة تصحيح أخطاء التالوة المتأصلة لدى  -15
 .أ. حػصة حمؿد اشؽـدراين /الفئة العمرية ما فوق الثالثين

دراسة تنظيم وإدارة الدراسات  :الدراسات القرآنية في إطار عالمي -16
 .د. ظبد افرمحـ أبق ادجد /القرآنية باإلنجليزية أنموذجا
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 :لتقنيالمحور ا
/ د. استثمار التقنية في خدمة القرآن الكريم )تجربة معهد اإلمام الشاطبي( -1

 كقح بـ حيقك افشفري.

أحدث تقنيات الحاسوب واألجهزة اللوحية ودورىا في تطوير دراسات  - 2
 / د. ؿتقبة ؾقزي افراوي.القرآن الكريم

وي اإلعاقة تعليم وتحفيظ القران الكريم بواسطة الهاتف المحمول لذ - 3
 / م. حمؿد افغزايل خؾقؾ.البصرية

/ د. استخدام المستحدثات التقنية في تدبر القرآن الكريم عرض وتقييم - 4

 ظادل ظبداهلل باريان

/أ. ظبدافعزيز ظبداهلل القرآنية الذكية، التكوين واألبعاد المعرفية المعامل – 5

 افغاكؿل.

 المحور التشجيعي والتمويلي:
لمسابقات التشجيعية في مجال الدراسات القرآنية وسبل الجوائز وا - 1

 .د. زهر هاصؿ رياالت /تطويرىا واالرتقاء بها

د. أكقر حمؿد  /مشروعيتو وصوره ونشره -الوقف على المسابقات القرآنية  - 2

 .افشؾتقين

أىمية دور الصناديق الوقفية في خدمة مؤسسات القرآن الكريم وعلومو  - 3
 .د. إبراهقؿ ظبدافؾطقػ األظظؿل /في عصرنا الحاضر

 .أ.د. ظبدافرزاق حسغ أمحد /الوقف القرآنيُّ وسبل تفعيلو وتطويره - 4

اعتماد برنامج حفظ القرآن الكريم وتجويده في ترقية أعضاء ىيئة التدريس  - 5
 .د. ظبر ظبداهلل افـعقؿ /بعد مرحلة الدكتوراه
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حو بناء مصدر معجمي داللي شبكة داللية للصيغ الصرفية القرآنية: ن -6
 .أ.د. حمسـ رصقان /حاسوبي للصيغ الصرفية في القرآن الكريم

في تعليم اللغة العربية لغير ( Read Verse: اقرأ آية) تجربة شركة  -7
 .أ. حمؿقد افسايس /الناطقين بها من خالل مقاطع لفظية صوتية

 .ظع بادحدح د. /رؤية تطويرية :توزيع المصحف في العالم اإلسالمي -8

د. حمؿد إبراهقؿ  /الصكوك الوقفية ودورىا في تمويل المشروعات القرآنية -9

 .كؼاد

 .أ. رضقان خلشغ /الجمع السمعي البصري للقرآن الكريم وقراءاتو -11

 المحور اإلعالمي:
 .أ. كايػ ـريري /النهوض بالمؤسسات القرآنية عبر اإلعالم الجديد - 1

كترونية وسبل التنسيق والتعاون معها في خدمة دور الصحافة االل - 2
 .د. ؾادي بـ حمؿقد افرياحـة /المؤسسات القرآنية

 .أ. ظبد افعزيز افضامر /القرآن الكريم وعلومو في األفالم الوثائقية - 3

د. ظؿر راؽب  /أصالة المنهج وتحديات الواقع -الفضائيات القرآنية  - 4

 .زيدان

د. تؼل افديـ  /(والفيسبوكاليوتيوب )ة في موقعي واقع القراءات القرآني - 5

 .ظبدافباشط افتؿقؿل

د. يارس بـ  /مجاالت توظيف اإلعالم الجديد في خدمة القرآن وعلومو - 1

 .ظع افشفري

 .د. ظع بادحدح /رؤية تطويرية :طباعة المصحف في العالم اإلسالمي - 2



 (هٖٗٗٔ)جمادى اآلخرة  الخامس عشر       العددبي للدراسات القرآنية      لشاطمجلة معهد اإلمام ا

 ٖٜٛ 

.د. حمؿد  أ /رية في تركياقراءة في دراسات القرآن وعلومو المعاصرة الجا - 3

 .خؾقؾ جقجؽ

أ. حمؿد بـ حامد  /نحو إشراف متميز على المنتديات العلمية القرآنية - 4

 .افعبَّادي

 .د. مـك افؼاشؿ /مشروع تحفيظ القرآن وتفسيره - 5

 وتوصيات المؤتمرالبيان الختامي 

 ـم احلضقر مـ ورد وما ومؼسحات تقصقات مـ افبحقث ذم ورد ما ضقء ذم 

 :بتقصقات مـفا افتقصقات جلـة خرجت ؾؼد وادؼسحات، افتقصقات

 خادم مرـز إػ شعقد ادؾؽ بجامعة وظؾقمف افؽريؿ افؼرآن ـرد حتقيؾ -1

 .افؼرآكقة افدراشات بتطقير وخيتص وظؾقمف، فؾؼرآن افؼيػغ احلرمغ

 احلقة افؾغات إػ ادؼدمة افبحقث ومؾخصات ادممتر تقصقات ترمجة -2

 .كؼهاو

 فتقشقع تدريبقة حؼائب إػ ادممتر ذم ادطروحة افتطقيرية األؾؽار حتقيؾ -3

 تػسر ومرـز وظؾقمف افؽريؿ افؼرآن ـرد مـ ويطؾب افػؽرة، وتطقير افرؤية

 . افؼرآكقة وادراـز ادمشسات بؼقة مع بافتعاون احلؼائب هذه إظداد

 مـ ومتؽقـفؿ وظؾقمف ؼرآناف ذم افعؾقا افدراشات بطالب افعـاية رضورة -4

 .وؽرها افعؾؿقة بافبحقث ؾقفا وادشارـة افعؾؿقة ادممترات حضقر

 بحقث اجلامعات ذم افؼرآكقة افدراشات ضالب فؼبقل ظؾؿقة معاير بـاء -5

 ، إظدادها تػسر ومرـز شعقد ادؾؽ بجامعة وظؾقمف افؽريؿ افؼرآن ـرد يتقػ

 .فؾجامعات رؾعفا ثؿ ومـ
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 افبحقث ومراـز افؼرآكقة بافدراشات تعـك افتل اجلامعات مؽتبات تزويد -6

 .وتقصقاتف ادممتر ببحقث

 ذم ادشارـغ وحث افؼرآكقة فؾدراشات تػسر مرـز مؼوظات مبارـة -7

 ختدم افؽريؿ افؼرآن ظؾقم مصطؾحات مقشقظة:  ومـفا ؾقفا اإلشفام ظذ ادممتر

 ادتجددة افشبفات وـشػ افؽريؿ فؾؼرآن االكتصار بتلصقؾ مبادرتف و افباحثغ،

 مقشقظة فتلفقػ وظؾقمف افؽريؿ افؼرآن ـرد مع بافتعاون ومبادرتف حقفف،

 فؾتعاون اإلشالمل افعامل ذم افؼرآكقة وادمشسات ادراـز ودظقة ادقضقظل، افتػسر

 .ادؼوظات هذه إكجاح ذم معف

 افشاضبل اإلمام بؿعفد كقةافؼرآ وادعؾقمات افبقاكات ؿاظدة مؼوع مبارـة –8

 تؾؽ ظذ وافقؿقف افؽريؿ افؼرآن خدمة ذم ادبذوفة اجلفقد وحك معرؾة ذم

 خالل مـ مـفا فالشتػادة افباحثغ وتقجقف ، وتؽؿقؾفا ظؾقفا وافبـاء افدراشات

 . اإلفؽسوين مقؿعفا

 ابقـف وافتؽامؾ فؾتـسقؼ افؼرآكقة وادراـز فؾؿمشسات ظادقة رابطة إكشاء -9

 .ادمشسات بؼقة مع بافتـسقؼ افؼرآكقة فؾدراشات تػسر مرـز مـ اكطالؿفا يؽقن

 اخلزاء مـ ظؿؾ ؾريؼ تشؽقؾ وظؾقمف افؽريؿ افؼرآن ـرد مـ افطؾب -11

 اجلامعقة ادرحؾة ذم افؼرآكقة افدراشات ألؿسام األـاديؿقة افزامج فتطقير

 .اجلامعات تؾؽ إػ ادؼسح رؾع ثؿ ومـ اإلشالمقة اجلامعات ذم افعؾقا وافدراشات

 افتل وافػعافقات وادسابؼات افؼرآكقة ادمشسات فتشجقع األمة حاجة -11

 .وتطقيرها وظؾقمف افؽريؿ افؼرآن فـؼ هتدف

 تعـك افتل اإلشالمقة ؽر افدول ذم اجلامعات مع اتصال ؿـقات ؾتح -12

 ظؾؿقة ومؾتؼقات تكدوا ظؼد بغقة افؼرآكقة بافدراشات صؾة ذات مؼررات بطرح
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 افعامل ذم افدور هلذا ادمهؾة افؼرآكقة وادراـز األبحاث ـراد وبغ بقـفا مشسـة

 . اإلشالمل

 مـفؿ حرض مـ وخصقصاً  افؼرآكقة افدراشات ذم ادتخصصغ مـ افطؾب – 13

 وضع بغقة هبا تػسر مرـز وتزويد افؽريؿ افؼرآن مـ افـقؾ مظاهر رصد ادممتر هذا

 . ادثذ بافطريؼة معفا وافتعامؾ هلا فؾتصدي آفقةو مـفجقة

 ذم ؾروع ظدة تشؿؾ فؾدراشات تػسر مرـز يـظؿفا ظادقة جائزة إكشاء – 14

 اخلادمة افقثائؼقة واألؾالم افؼرآكقة افتلصقؾقة ـافدراشات افؼرآكقة افدراشات تطقير

 . ودراشاتف افؽريؿ فؾؼرآن

 افدراشات فتطقير افدويل ادممتر تقصقات تـػقذ دتابعة جلـة تشؽقؾ -15

 ادممتر بعؼد وافتقصقة ، افشفري معاضة بـ ظبدافرمحـ افدـتقر برئاشة افؼرآكقة

 . شعقد ادؾؽ جامعة ذم افؼرآكقة افدراشات فتطقير افثاين افدويل

 

                            

 





15th Issue : Jumada П , 1434 AH , May 2013 AD 
 

 

 

044 

The last Review of the Holy Quran 

Dr. Nasser bin Saud Alquthami 

The research deals with the concept of the last Review of the 

Holy Quran, its importance, explanation of its indication, the 

names of the Prophet's companions who attended it and some 

issues related to the topic. 

The research also deals with the last Review and its 

relationship with "Alahruff Alsabaa" which means: seven phases 

similar in meaning but different in sound. It also deals with its 

effect in Holy Quran gathering, in the recitations of the Holy 

Quran and the Uthman's copies of the Holy Quran. 

The research contains : 

a) The preface: which includes the importance of the 

research, its objectives, its plan and the previous studies related 

to the topic. 

b) The introduction: which consists of: The Review of "the 

Holy Spirit"[Gabriel] with the Prophet(peace be upon him) of the 

Holy Quran every year. 

c) The first chapter: in which, I talked about the concept of 

the last Review and its importance according to its true copies 

and its approval to be worshipped by and its releasing to a stage 

of odd recitations. I also talked about the Prophet's companions 

who attended that Last Review of the Holy Quran. 

d) The second chapter: in which, I talked about the effects of 
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the Last Review in gathering the Holy Quran, in the recitations 

and in the Uthman's Copies of the Holy Quran. 

e) The Conclusion: The important results are:  

1- The last Review followed and took up the readable, 

worshipped Quran. 

2- The last Review was a main base for gathering the Holy 

Quran and for what Caliph Uthman, who united the people 

towards it in a copy which went and matched with the last 

Review of the Holy Quran. 

And Praise be to Allah.  

  

The Prior phases in the Performance of the three Reciters 

Dr. Hatem Altamimi & Dr. Taqiudeen Altamimi 

This study includes what is prior (takes the priority) in the 

performance of the three types of reading which complete the 

other seven readings of the Holy Quran. Moreover, this study 

gives an explanation and illustration to some of issues and 

phases of preferring the presentation of one type of reading to 

another, which hasn’t been included in other earlier books or 

studies on this field. 

This study is distinguished for guidance, and illustrates the 

reasons of priority of one type better than the other. In addition, 

it shows how some points of differences can sometimes be 

convincing enough to be considered a reliable evidence. 



15th Issue : Jumada П , 1434 AH , May 2013 AD 
 

 

 

044 

However, in other cases they can’t be considered so 

convincing that they can be neglected.  

    

The Scientific Selections of [Ibn Taymiyyah] in the Replicator 

"making an exact copy of something" 

 and The Abrogated "putting an end to something or 

cancelling" of Quranic Verses 

Dr. Ali Bin Jared Alanzi 

 

This research titled by: The Scientific Selections of Imam Ibn 

Taymiyyah in: The Replicator and The Abrogated in the Quranic 

Verses. 

The research tackles one of the most important subjects of the 

Holy Quran Sciences: The Abrogation in the Holy Quran 

according to the selections of Imam Ibn Taymiyyah. 

This subject can be a base for extracting other scholars' speech 

and opinions in this important field of the Holy Quran Sciences. 

The research concludes a preface that I mentioned in it the 

importance of this Science and the procedure of the research. 

The number of the verses which I studied was eleven verses. I 

had studied the selection of  Ibn Taymiyyah and then I compared 

it with the speech and opinions of the most famous scholars. 

I also explained which verse is probable and which is the most 

probable according to if there is abrogation or not.  
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The scientific remarks and observations of Imam Al-Alusy 

about rhetorical directives of Imam Al-Razy 

  regarding some analogous verses in Surah 

 Al-Baqarah and Al-A'raaf 

Dr.Mohammed bin abdul-Aziz Nasief 

 

This research dealt with scientific comments and observations 

of Imam Al-Alusy (may Allah bestow His mercy on him), about 

rhetorical directions of Imam Al-Razy (may Allah bestow His 

mercy on him), regarding some analogous verses in Surah Al-

Baqarah and Al-A'raaf. These observations have been presented 

and discussed in light of what other scholars have mentioned 

about the same Holy verses besides these two and as such the 

research was titled: "Al-Alusy's remarks and observations about 

Al-Razy's directives regarding the literally inconspicuous 

(analogous) verses of the commandment to enter upon the 

township - presentation and discussion". 

The research has come with the necessity to pay attention to 

literally inconspicuous (analogous) verses and give them their 

due right with respect to academic research.  

May the blessings and peace of Allah be on our trustworthy 

Prophet and all praise is due to Allah the Lord and Cherisher of 

the worlds. 
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Hamzat Al-Istifham : It's rules and conjunction 

 with the conditional article in the Holy Quran 

Dr.Mustafa Fuad Ahmad 

 

The research showed the properties of Hamzat Al-Istifham 

and then its outgoing of the meaning of the inquiring. 

The research mentioned its connection with the conditional 

article in the Holy Quran if it was a noun or a letter showing the 

points of difference related to the entering of Hamzat Al-

Istifham within the conditional article and the opinions of each 

group. 

The researcher chosed that which he thought the best. 

  

Fateh Al-Kabeer Al-Mutaal- 

Commentary of Muzhibat Al-Ishkal 

Dr. Abdul-Hameed Alsaedy 

 

Praise be to Allah, the Lord of the worlds and the prayers and 

peace be upon Prophet Mohammed. 

The subject matter of this research is a study and verification 

of a poem which is called "Muzhibat Al-Ishkal" with its 

explanation: "Fateh Al-Kabeer Al-Mutaal" written and 

composed by Imam Mohammed bin Qasem Albaqri (dead 

:1111H) . It is very clear by its title that this Imam had composed 
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on very important issues that many reciters and studiers of 

recitations science can find it somewhat difficult to understand. 

This is clear in some Holy Quran Surats e.g: ﴾ۈئ﴿  in Surat 

Yunus, ﴿ ہ﴾  in Yunus and Al-Naml, ﴿ڀ﴾  in two places of 

Al-Anaam, ﴿ ڤ﴾ based on Abu Amr and Abu Jafar recitation 

as well as the repeated interrogation in eleven places of nine 

Surats, gathering weak letters (leen) with(Badal) together in one 

place as in ﴿َسْوَءات﴾  which may conceal from the others and make 

it difficult to grasp the meaning. 

The author has incidentally dealt with some issues related to 

religious believes and language. He also cited some traditional 

and scholars opinions. 

The researcher cared a lot to bring out this research to suit and 

match it scientific subject, following the scientific method in the 

verification and the study step by step as recorded in the research 

plan. He relied on four written copies of the book that written in 

different periods of time. 

Firstly he provided an adequate biography of the author in 

detailed paragraphs. Then he dealt with a study of the book as 

shown in Plan of the research. After that he mentioned a number 

of points and suggestions as a conclusion to the research. 

Finally he added the index of the research.         
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